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TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA 

 

''MI PA SMO UPALI… 
 

   Dva učenca sta ostala brez upanja. 
Zapuščata sveto mesto in gresta v kraj, 
kjer ju bo zajela tema…  
   Tragično je o upanju govoriti kot 
pretekli drži, ki se ni uresničila.  
   To poznamo kot posamezniki in tudi 
kot Cerkev: ''upali smo, da se bodo vsi 
oklenili Boga in napolnili cerkve...''; 
''upali smo, da bo naša vzgoja otroku 
prebudila vero v Boga…'' 
 

 
 

   V trenutku človekovega 'ob-upa' 
pa Bog ponovno stopi v človekovo 
življenje. Vsaj poskuša. Prihaja kot 
prijatelj, sodelavec… V prvem hipu 
ga ne prepoznamo, a Jezus je z nami 
na poti. On pozna naše skrbi ali 
neuspehe in jih hoče povezati z 
Božjo besedo (začel je z Mojzesom...). 
    Besed, za  katere se je  učencema  

zdelo, da jih poznata, nista doumela: 
krivica,  križ, smrt… Vse to je res. 
Toda vse to je Bog osvetlil z novo 
lučjo. Bog Oče ni rekel Sinu: 
''Moraš biti križan!'', ampak mu 
je rekel: ''Ljubi do konca, brez 
meja.'' Križ je vrhunec te ljubezni. 
Kako to doumeti? 
 

   Premik v učencih se zgodi, ko 
ponudita gostoljubnost. Tam kjer 
je bratska ljubezen, Bog deluje. 
Glej Sv. pismo: Abraham, Mojzes; 
lačen sem bil (Mt 25); stojim pri 
vratih in trkam (Raz 3,20).  
 

   Bratska skupnost je dosegla 
vrhunec sreče v 'lomljenju kruha' 
(evharistiji), kjer sta dobila moč, da 
sta se kljub noči vrnila med tiste, 
ki sta jih zjutraj razočarana 
zaspustila.  
   Živa vera se začne v bratskih 
odnosih, se osvetli z Božjo besedo 
in okrepi v evharistiji.  
 

… IN ZDAJ ŠE MOČNEJE UPAMO! 
župnik  

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A  –  sv. maše in molitve so v kapeli brez ljudstva - prenos na Fb 

NEDELJA, 26. 4.  

TRETJA VELIKONOČNA 

9.30 
Češčenje Najsvetejšega in posvetitev  

Jezusovemu in Marijinemu Srcu 

10.00 - za žive in rajne farane   

PONEDELJEK, 27. 4. 

17.00 za + Mihaela Horvata - zadušnica  

17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 
Cita, dekla, dev. 18.00  za + Ljudmilo Jurman 

TOREK, 28. 4.  
17.00 za + Ernesta Koletnika - zadušnica v Slivnici 

17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 
Peter Chanel, duh, muč.  18.00 za + Anico Štancer 

SREDA, 29. 4.  
17.00 za + Dorotejo Klemenčič - zadušnica  

17.30 Rožni venec ze rešitev iz epidemije 

KATARINA SIENSKA - 
sozav. Evrope 18.00 

za + Alojza Megliča 
  molitev za družine 

ČETRTEK, 30. 4 17.30 Molitev za duhovne poklice 

Pij V., papež  18.00 za + Franca Jezo - (s Skok) 
+ PETEK, 1.  5.  – prvi petek 

18.00 

Šmarnična pobožnost in sv. maša 
za + Franca in Roziko Pišek ter Jožeka Pišek 

pobožnost prvega petka 
SV. JOŽEF DELAVEC 
 Začetek šmarnic 

SOBOTA, 2. 5. – prva sobota  
18.00 

Šmarnična pobožnost in sv maša 

za + Franca in Majdo Gerečnik - (z Dobrovc) 
 pobožnost preve sobote 

Atanazij, šk, cer. uč 

NEDELJA, 3. 5.  
4. VELIKONOČNA 

9.30 Molitev za duhovne poklice – pred Najsvetejšim 

10.00 - za žive in rajne farane 

D O B R O V C E  

NEDELJA 26. 4. – 3 veliko. /// v  Slivnici 

NEDELJA, 3. 5. - 4. veliko. /// v Slivnici 
KAPLJICA ROSE 

Bog je kot kisik: ne moreš ga videti,  
 pa tudi živeti ne moreš brez njega. 

 

 ''Če me boste poklicali,  

bom vedno odgovoril.'' Bog 
www.pinterest.com/pin 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
e-pošta: joze.soemen@triera.net;  
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

℡ Maranata 059 171 830  
splet: www.mc-maranata.com; 

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 19, številka 18 26. april 2020 

TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

 

»Ostani z nama, kajti proti večeru gre in dan se je že nagnil.« In vstopil je,  
da bi ostal pri njiju. Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh,  

ga blagoslôvil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči  
in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju.         (Lk 24,29-31) 
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EPIDEMIJA Svete maše župnik 
daruje v Maranati 
vsak dan ob 18h. Do  
petka 1. maja 
bo ob 17.30h 
rožni venec za 

ustavitev epidemije. Oboje lahko 
spremljate na povezavi  Facebook. 
Vsak dan ob 20h je tudi molitev v kapeli. 
V duhu se iz vaših domov pridružite. 
 

ŠMARNICE bodo na daljavo. Branje in 
litanije bodo vključene v sv. mašo v 
Maranati in bo prenašano na Fb.  
    Zaradi šmarnic od 1. maja ne bo 
rožnega venca pred mašo in se bo 
program začel prenašati ob 18h.  

 Vsi veroučenci vabljeni, 
da spremljate šmarnice 
iz domače župnije na Fb. 
 

PRVOOBHAJANCI so 
dobili Mavrico in nekaj 
navodil. Kako bo s 
podelitvijo 1. sv. obhajila 
še ni nič znanega. Vse bo 

odvisno od stabilnosti zdravstvenega 
stanja v državi in navodil, ki jih bo dala 
vlada. Na osnovi tega bodo škofje dali 
neposredna določila za župnije.  
 

   V VEČNOST SO ODŠLI 
ERNEST KOLETNIK iz Skok, dolgoletni  
   cerkveni pevec. Pogreb bo v torek ob 12h.  
MIHAEL HORVAT iz Hotinje vasi, 
    pogreb bo v torek ob 13h.  

DOROTEJA KLEMENČIČ iz Hot. vasi,  
   pogreb bo v sredo ob 11h.  
Pogrebi so brez ljudstva (le z najožjimi 
svojci). Za pokojnike bodo na določen dan   
(glej spored sv. maš) ob 17. uri sv. maše za-
dušnice prenašane na Fb.      Molimo zanje! 

 

OBNOVA ŽUPNIŠČA Dela so bila 
nekaj časa v mirovanju.  Predvidoma 
4. maja pa se bomo lotili fasade.  
     Res že dva meseca nismo imeli sv. 
maše in ne darovanja, smo pa prejeli 
darove nekaterih posameznikov, da so 
poravnani vsi tekoči stroški župnije, na 
stavbi pa oprema kopalnice, zadnja 

pleskarska dela, montaža 
vrat, polaganje laminata, 
stopnice in žaluzije (razen 
v novem stanovanju).  

   Darovi prejeti v pisarni od posa-
meznikov od zadnje objave (1.11.'19 do 
danes) so bili: 1 oseba 300,-€; 2 osebi 
po 200,-€; 1 oseba 150,-€; 13 oseb po 
100,-€; 3 osebe po 80,-€; 1 oseba 60,-€; 
8 oseb po 50,-€; 2 osebi po 30,- € in 3 
osebe po 20,-€. Ob pogrebu Alojza 
Greifa je bilo 1.425,-€ darov; ob 
pogrebu Marije Koren 130,-€.  
Vsem darovalcem iskreni Boglonaj! 
 

   Da bo hiša uporabna, je treba, da 
deluje kuhinja. V teh dneh je mizar 
pričel z izdelavo mizarskih delov.  
   Čas epidemije je ustavil marsikatero 
delo, zaprl delavnice, zmanjšal ali 
ustavil proizvodnje, zato so tudi vaši 
dohodki manjši. Kljub težjim razmeram 

pa vas prosimo, kakor 
je komu mogoče, da 
pomagate pri obnovi.  
   Vaš dar lahko oddate 
osebno župniku, ali kar 

v nabiralnik (najbolje v kuverti),  
ali nakažete na bančni račun:  

Deželna banka Slovenije: 
SI 56 1934 0500 9689 773 

Župnija Slivnica, K cerkvi 9 – namen: za 
župnišče.                Hvala za vaš dar ! 

 

6-LETNI OTROK MOLI 
 

Alen Castañeda Zelada, 6-letni otrok 
doma v Peruju,  je zvečer ob 20h 

na ulici zbrano molil. 

   Dne 13. 4. so stanovalci hoteli skupaj 
moliti in si vlivati poguma. Neka gospa 
pripoveduje: ''Šla sem malo prej na 
ulico, da bi naredila fotografijo z vsemi 
svečkami predno bodo ljudje na ulici. 
Presenečana sem bila, ko sem opazila 
otroka, kako zbrano moli. Vprašala sem 
ga, kaj počne. Preprosto mi je rekel, da 
»prosi Boga za tiste, ki so bolni od 
koronavirusa, pa je doma toliko 
hrupa, da v hiši ne more moliti«. '' 
   Otrokov oče je rekel: ''Presenečeni 
smo. Nismo pričakovali, da se bo otrok 
na nevarnost epidemije tako odzval. '' 
   Fotografija je obšla svet in pričuje, 
kako je tudi 6-letni otrok zmožen 
iskrene, globoke in zaupne molitve.  

www.infochretienne.com/21.4.20 

 

GOSPOD, PRIČAKOVALI SMO,  

da bo tvoje vstajenje nastopilo  
na veličasten način, ki bo pred 
očmi vseh ljudi izpričal, 
da si ti Božji Sin  
in bi te vsi priznali  
in se ti izročili. 
 

Hodil si ob dveh učencih na poti v  

Emaus, ki sta vse upanje polagala  
nate, pa so bile njun eoči zastrte,  
da te nista prepoznala. 
 

Gospod, kako enostavno je,  
da se izenačimo s tema 
učencema.  
Tudi poleg nas hodiš Ti,  
pa te ne prepoznamo. 
 

Toda s svojo besedo si odprl 
njuna srca, in nenadoma sta 
stopila v nenavadno luč skrivnosti 
Tvoje smrti in Tvojega vstajenja,  
v skrivnost našega Odrešenja.  
 

In, ko si jima razlomil kruh,  
se je pretrgala tančica 
nevednosti,  
ki je zakrivala Tvojo navzočnost…  
 

Hvaljen bodi Jezus za tvojo 
večno navzočnost po tvoji Besedi  
in Tvoji Evharistiji.     

 (po: Cursillos-ca)  
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

KOLESAR se sproščeno pelje pred 
tramvajem. Voznik tramvaja se jezi in 
zakriči za njim: ''Norec. Ali se ne moreš 
peljati kje drugje?–Kolesar:''Jaz lahko.'' 
 

PRESENEČENJE - Ameriko je najbolj 
presenetilo to, da obstajajo problemi, na 
katere se ne da streljati.  
 

SANJSKA – Ona: ''Povej dragi, ali sem 
tvoja sanjska ženska?'' – On: ''Več kot 
to!'' – Ona: ''Koliko več?'' - On: ''30 kg.'' 


