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Četrta velikonočna  

 

DOBRI PASTIR   
 

   Vloga pastirja ovac je v svetopi-
semskih deželah dobro poznana. Pastir  
je v času velike nevarnosti divjih zveri 
in roparjev moral biti sposoben za 
spopad z močnim nasprotnikom. David 
je že bil takšen, saj zatrdi, da je ''ovco 
iztrgal levu iz žrela…'' To lahko naredi 
nekdo, ki ima rad ovce in zanje skrbi. 
   Sveto pismo pogosto Boga primerja s 
pastirjem, ki vse stori za rešitev ovac. 
To je v polnosti uresničil Jezus Kristus.  

 

 
 

Upodobitev Jezusa kot Dobrega 
Pastirja  sega v prve čase krščanstva. 
Nad Jezusom Dobrim Pastirjem 
blestita dve posebni kvaliteti: priz-

nanje edinstvenosti vsakemu člo-
veku, ker vsakega pozna in ga kliče 
po imenu; ter vsakemu posamez-

niku  priznava  posebno  vrednost, 

ker za vsakogar sprejme izreden 
napor za njegovo rešitev: učlove-
čenje trpljenje in smrt.  
Temu nasproti stojijo sile zla, ki člo-
veka razosebijo na golo idenetifacijsko 
številko brez imena in brez posebne 
skrbi zanj – praksa koncentracijskih 
taborišč, kjer je šlo za določeno šte-
vilko, kot  Sv. Maksimilijan Kolbe, ki je 
v  Auschwitzu bil le številka 16.670. 
 

Táko razvrednotenje osebe Jezus 
odločno zavrne. On pozna vsako 
osebo in se vsakomur posveti na 
edinstven način, glede na njegov 
položaj in stisko. Evangeliji nam 
podajo precej takih imen (Zahej, 
Marija Magdalena, Nikodem, desni 

razbojnik…). Zgodovina pozna tudi 
primere (bolniki, vojaki, zaporniki…), ki 
nikakor niso osamljeni, so pa 
zagotovilo, da Jezus ljubi vsakega 
človeka in skrbi zanj; da le človek 
odpre srce Njegovi skrbi in se mu 
dá voditi; da torej tudi ovca pozna 
Pastirja, kot Pastir pozna njo.   

           župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 25. 4. 
 

4 Velikonočna – Dobri Pastir  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Alojza Greifa 

PONEDELJEK, 26. 4. 18.30 za + Anko Robič Marija, Mati dobrega sveta 

TOREK, 27. 4.  17.30 - v dober namen  (MAŠA  S  PRVOOBHAJANCI) 

Hozana Kotorska, dev 
18.30 

za + Terezijo Mohorko  
    molitev za misijone 

SREDA, 28. 4.  
18.30 za +  Katarino in Antona Domadenik 

  molitev za družine Peter Chanel, duh, muč 

ČETRTEK, 29. 4. 
18.30 

za + Marijo in Ivana Mlakar ter Terezijo, 
        Franca in Marijo Godec 

molitev za duh. poklice 
KATARINA SIENSKA DEV 
Cer. uč.  - Sozav. Evrope 

PETEK, 30. 4.  
18.30 

za + Vilka Ivančiča  (zadušnica)  
 češčenje Najsvetejšega  Pij V,. papež 

SOBOTA, 1. 5.  
18.30 - v zahvalo 

JOŽEF DELAVEC 

NEDELJA, 2. 5.  7.30 - za žive in rajne farane 

5. velikonočna  10.30 za + Franca in Roziko Pišek ter Jožeta Pišek 

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

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

SOBOTA, 1. 5.  Jožef Delavec 9.00 za + Andreja Pahiča  

NEDELJA, 2. 5.  
5. velikončna 9.00 za + Marjano Jeza 

KAPLJICA ROSE  
 

Nismo človeška bitja z izkušnjo 
duhovnosti, ampak smo 

duhovna bitja z izkušnjo 
človeškosti.  

 

Pierre Teilhard de Chardin  

 

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  

Slivniški župnijski list 
Leto 20, številka 18 25. april 2021 

ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA – Dobri Pastir 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Jezus je rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za 
ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži,  

ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Jaz sem dobri pastir  
 in poznam svoje in moje poznajo mene.«             Jn 10,11-12.14 
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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. 
 
VEROUČENCI tretjega razreda, 
prvoobhajanci, vabljeni skupaj s starši 
k sv. maši v torek, 27. 4. ob 17.30h v 
župnijsko cerkev.  
 

  V  VEČNOST  STA  ODŠLA  
 

VILKO IVANČIČ iz Dobrovc in 
JANEZ PLAUSTEINER iz Radizela. 

Molimo zanju! 
 

OBNOVA  POKOPALIŠKEGA 
OBZIDJA 

 

Že več let smo nemočno opazovali, 
kako so iz stene oz. škarpe, ki na 

severni in 
zahodni 

strani 
zaključuje 

poko-
pališče, 

posamezni kamni padali na travnik. 
    Letos je temu posvetila skrb 
Krajevna skupnost, ki je Občini 
Hoče-Slivnica posredovala prošnjo 

za ureditev škarpe, saj škarpa spada 
k pokopališču.  
   Župnija se zahvaljuje tako 
Krajevni Skupnosti Slivnica kot 
Občini Hoče–Slivnica, za oprav-
ljeno delo, saj odslej kamenje več ne 
bo padalo na naš travnik.  
   Upamo tudi, da na travnik ob 
pokopališču ne bodo več padale tudi 
odpadle ikebane in sveče, za kar pa 
bodo poskrbeli tisti obiskovalci 
pokopališča, ki jim v preteklosti to ni 
uspevalo.  

 
GRADNJA  NA  DOBROVCAH  

 

   Minule dni se je vreme izboljšalo, 
kar je na Dobrovcah omogočilo 
delavcem, da so se v soboto, 17. 
aprila lotili gradbenih del za nove 
pastoralne prostore. Možje so ''vkup 
stopli'' in uredili temeljno betonsko 
ploščo.  

 

 
   Predvideno je, da se spodnji del 
začne zidati v soboto, 24. 4. /Če nič 
ne bo preprečilo načrta, boste v 
nedeljo ob branju tega Župnijskega 
lista lahko videli napredek / 
   Hkrati z materialom in izvršenimi 
deli prihajajo tudi računi, zato bo 
vsak prispevek dobrodošel. Vaš dar 

lahko izročite blagajničarki, gospe 

Heleni Jus Silič, ali na Bančni račun: 

Deželna banka Slovenije: 
SI 56 1934 0500 9689 773 
Župnija Slivnica, K cerkvi 9  

2312 Orehova vas  

namen: Dobrovce - učilnice  
 Hvala za vsak vaš dar in hvala za 
vsako spodbudno besedo, ki gradi 

tako stavbo, kot dobre odnose. 

 
JEZUS, EDINSTVENI PASTIR 

daj svojega Duha vsem na 

 katere si položil roko, da 

bi Tvojo Cerkev po Tvojih 

stopinjah vodili k Očetu.  
 

Ti poznaš tvoje ovce,  

upodobi po svojem srcu tiste,  

ki si jih izbral, da bi vodili Tvoje 

ljudsvo. Napolni njihova srca s 

Tebi poslušno ljubeznijo, da bodo 

služabniki Tvojega ljudstva.  
 

Ti daješ svoji čredi življenje. 

Naj voditelji vseh dežel ne 

postavljajo v ospredje svojih 

osebnih koristi, temveč blagor 

ljudstva. Naj preprečijo vsako 

vojno proti svojemu ljudstvu.  
 

Prišel si iskat izgubljene ovce.  

Naj naše župnije prisluhnejo 

glasu bratov in sester, ki so se iz 

kakršnega koli razloga oddaljili, 

naj bodo vrata odprta. 

 

Ti, ki ranjene ovce obvezuješ,  

pomagaj, da bodo naše soseske 

bratske skupnosti, kjer si bodo 

sosedje radostno nudili  

medsebojno pomoč.  
 

Ti svoje ovce neheno vabiš  

k služenju v ljubezni,  

napolni srca mladine z ognjem 

svoje ljubezni. Daj jim poguma, 

da se bodo v Tvoji Cerkvi 

celostno darovali Tebi. 
 

Usmiljeni Oče, sprejmi vse naše 

prošnje za nove duhovne 

poklice. Naj prisluhnemo 

glasu Dobrega pastirja, ki 

nas vabi na zele pašnike in 

k bistrim izvirom tvojih milosti.  

Po Kristusu našem Gospodu.   
 

https://jardinierdedieu.fr/ 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

PREDOLGO – »Včeraj sem bil v 
gledališču. Toda po prvem dejanju sem 
odšel domov.« – »Kako pa to?« – »V 
programu je pisalo: ''Eno leto pozneje.'' 
No, tako dolgo pa nisem hotel čakati.« 
 

IZVOR – ''Prebral sem, da se delfin, 
kadar zboli, sam prostovoljno izolira, 
da ne bi okužil svoje druščine. 
Vprašujem se torej, ali ljudje izviramo 
iz opic ali iz delfinov.''  
 

KOT OČE – ''Očka, danes mi je en 
sošolec rekel, da sem čisto tak kot ti.'' – 
''Kaj si pa naredil?'' – ''Nič. Toda on je 
najmočnejši v razredu.''   


