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Tretja velikonočna  

 

DA BI RAZUMELI SV. PISMO   
 

   Sama navzočnost pri dogodku še ni 
zagotovilo, da je človek dogodek 
razumel. V takem ''primežu nerazu-
mevanja'' sta bila tudi učenca na poti v 
Emavs. Bila sta priča Jezusovi smrti, 
slišala novico o vstajenju, pa vendar ne 
vidita smisla, zato zapuščata Jeru-
zalem in se vračata domov - v Emavs.  

 

 
 

   Učencema se je na poti pridružil 
Jezus, ki jima je že sicer znane do-
godke, osvetlil z Božjo besedo. Tudi ta 
svetopisemska besedila sta poznala, pa 
vendar jih nista razumela.  
   Podobno tudi apostoli niso razumeli 
pisem, zato jim med prikazanjem  Jezus 
''odpre razum za razumevanje Pisem''.  
 

   Naše versko življenje bogatijo za-
kramenti. Že Cerkevni očetje (prva 
stoletja krščanstva) so rekli, da pravi 

 kristjan premišljuje Sveto pismo.   
 

   Samo branje ni dovolj. Potrebna je 
''avtentična razlaga''. Pravi pomen 
napisanega podaja Bog, ki je avtor. 
Pred branjem svetega pisma je torej 
vedno pomembna molitev, prošnja 
za dar Svetega Duha, da bi iz napi-
sanega sprejeli pristno sporočilo.  
    Evangelij vsebuje še eno po-
membno sporočilo. Jezus pove-
zuje Sveto pismo z ''lomljenjem 

kruha''. Učenca, ki sta bila 
deležna pristne razlage Sv. pisma, 
sta Jezusa prav spoznala šele pri 
lomljenju kruha - pri sv. maši.  
 

   Čas epidemije nas je močno ločil 
od obhajanja sv. maše. Ob ne-
zmožnosti udeležbe pri sv. maši 
(ali le ob spremljanju preko ekrana) pa 
je vendar možnost, da se  lahko 
izven sv. maše (lahko kar po maši v 
cerkvi) vsak približa sv. obhajilu in 
tako zaklad božje besede dopolni 
z zakladom milosti sv. obhajila.  
Vabljeni k tej dvojni Božji mizi .  

   župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše: 30m2 ena oseba ali 1.gospodinjstvo – 

Birmanci in prvoobhajanci pa vabljeni k sv. maši, kot ste dobili vabila 

NEDELJA, 18. 4. 
 

TRETJA VELIKONOČNA 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Antona Rihtarja 

PONEDELJEK, 19. 4. 
18.30 

za + Katjo in Branka Voda ter pok. iz družin 
        Brezner in Otič Leon IX., papež 

TOREK, 20. 4.  
18.30 - v zahvalo staršem in v blagoslov 

    molitev za misijone Teotim, šk 

SREDA, 21. 4.  
18.30 za + Stanka Klajderiča 

  molitev za družine Anselm, šk., cer. uč 

ČETRTEK, 22. 4. 
18.30 za + Dorotejo Klemenčič (obl) 

Hugo, šk 

PETEK, 23. 4.  
18.30 za + Gabrielo Hojnik (zadušnica)  

Jurij, muč, .  
SOBOTA, 24. 4.  

18.30 za + Mihaela Horvata  
Marija Kleopova, svetopis. 

NEDELJA, 25. 4.  7.30 - za žive in rajne farane 

4. velikonočna  10.30 za + Alojza Greifa 

D O B R O V C E  -  sv. maše: na 30m2 ena oseba ali 1.gospodinjstvo  

NEDELJA, 18. 4.  
TRETJA VELIKONOČNA 9.00 za + Ernesta Koletnika 

PETEK, 231. 4. 17.30 za + Janeza Pahiča  

NEDELJA, 25.  4.  
4. velikončna 9.00 za + Janeza Vidoviča 

KAPLJICA ROSE  
 

Molitev ti bodi  

ključ zjutraj  

in zapah zvečer. 
 

Owen Feltham ( angleški pisatelj +1668) 

 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta – soemen.joze@gmail.com  
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

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

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  
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TRETJA VELIKONOČNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: 
Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo 

oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer  
bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«          Lk 24,46-48 



18. april '21 18. april '21 

2 3 

Tretja velikonočna  Tretja velikonočna  
 

SVETE MAŠE  se lahko udeleži na 
vsakih 30m² ena oseba ali več oseb 
istega gospodinjstva. Po sv. maši pa 
vabljeni, da pridete k sv. obhajilu. 

 

Češčenje Najsve-
tejšega od 8h do 
9h je v ponedeljek, 

torek in sredo.  
 

Po sv. maši je vedno možno prejeti sv. 
obhajilo; v nedeljo po zadnji maši pa 
do 12h vsakih 15 minut, ali po 
dogovoru z župnikom. Za varnost 
pred okužbo pa vzdržujmo razdaljo. 
   Verouk in druga živa srečanja 
še niso dovoljena. 
 
ZAVAROVANJE cerkvenih stavb in 
dejavnosti (širše obvestilo je bilo v 

prejšnji št. SŽL).  
Vaš dar lahko 
oddate osebno, ali 
na spodnji bančni 
račun: 

   Deželna banka Slovenije: 
SI 56 1934 0500 9689 773 

Župnija Slivnica, K cerkvi 9   

 – namen: zavarovanje  
Hvala za vaš dar! 

 

  V VEČNOST JE ODŠLA 
GABRIELA HOJNK iz Hotinje vasi.  

Molimo zanjo! 
 

TEDEN  MOLITVE  ZA 
DUHOVNE POKLICE. 

   Od 18. do 25. aprila. Z ozirom na 
posebne okoliščine bomo imeli 
molitev vsak dan po večerni sv. 

maši ob 19h. Ker se vsi, ki bi želeli, 
verjetno ne boste mogli udeležiti 

molitve v 
cerkvi, 
bomo 

molitev 
za duh. 

poklice 
ob 19h prenašali na Fb. 
 

 
 

ČAS EPIDEMIJE – PRILOŽNOST 
ZA DRUŽINE 

 

   Ob veličini družinske skupnosti, 
ki ji jo posveča Sveto pismo, imamo 
še veliko spodbud, ob katerih lahko 
družina raste. Ko je srečevanje ljudi 
zelo omejeno, je na drugi strani več 
časa za družinsko življenje. To je 
lahko celo priložnost za družine v 
smislu spodnjih besed bl. Slomška:  
 

 
    ''Vi starši, otrok prvi, pa tudi 
najimenitnejši učeniki, učite svoje 
ljube otroke Boga prav spoznavati, 
Boga spoznavaje ljubiti in iz čiste 
ljubezni Bogu zvesto služiti, v zvesti 
Božji službi se veseliti in že na tem 
svetu srečo uživati, ki je človeku nič 
vzeti ne more. Če bo vaših otrok 
prva in poslednja misel Bog, bo tudi 
njihova časna in večna sreča 
gotova.''  

 

Molitev za naše može – 
 v letu sv. Jožefa - vsako sredo  

   Družina, ki moli skupaj, ostane 
skupaj. To je resničen in preizkušen 
recept. Ali veste, kateri je še moč-
nejši? Družina, kjer molijo drug 
za drugega. Vsakokrat ko molimo 
za naše sozakonce, jim odpiramo 
pot, da jih Gospod oblikuje po 
svojem Srcu; hkrati Mu omogoča-
mo, da vodi in oblikuje nas same. 

 
Drage žene, v letu, ki je posvečeno 

sv. Jožefu imamo privilegij, da 

lahko molimo za naše može.  

   Vabljene vsako sredo v župnijsko 
cerkev, ob 17.45h pred Gospoda, 
kjer se bomo skupaj povezale v 
molitvi za naše može.  

 Skupina žena, pobudnice za to molitev 

 
JEZUS, BOŽJI SIN,  
v katerem biva vsa polnost 
božanstva. 
Ti kličeš svoje krščene,  
da napredujejo na poti svetosti. 
 

Prebujaj v srcih mladine željo 
postati današnjemu svetu 
pričevalci Tvoje silne ljubezni. 
Napolni jih z močjo  

in previdnostjo Svetega Duha,  
daj jim sposobnost odkriti 
poklicanost, ki si jim jo Ti namenil. 
 

Naš Odrešenik, poslan od Očeta, 
ki nam razodevaš svojo  
usmiljeno ljubezen, 
daj mladim udom Cerkve,  
da se bodo dali na razpolago 
bratom in sestram  
za približevanje Tvojim 
zveličavnim milostim. 
 

Sveta Devica, odrešenikova Mati 
usmerjaj in zagotavljaj vsem 
pravo smer hoje za Kristusom . 
Ti, ki si angelove besede ohranila 
v intimnosti svojega srca,  
s svojo materinsko skrbjo 
podpiraj družine  
in cerkvene skupnosti,  
da bodo mladostnikom pomagale  
odgovoriti na Božji klic   
 

Sv. Faustina Kowalska 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

IZNAJDBA – Kdo je odkril to, da se 
plesnivi sir brez pomislekov lahko je? – 
Gotovo kaki študent ob koncu meseca.  
 

VRATA – ''Če se ena vrata zaprejo, se 
druga odprejo.'' – ''Drži! Preverjeno na 
moji IKEA omari, stari dobro leto.''  
 

CORONA-SIMPTOM – ''Pravkar sem 
prebral, da je utrujenost eno od znamenj 
okuženosti s Coronavirusom.'' – ''Ja, 
toda mene se to drži že 30 let.''  


