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TRTA IN MLADIKE   
 

        Francoski duhovnik (Abbé Pierre, 
+2007)  je rekel, da na koncu ''ne bomo 
sojeni po tem če smo bili verniki, ampak 
po tem, kako smo našo vero živeli''.  
   Jezus govori o veri, ki raste kot gor-
čično zrno in o sadovih, ki štejejo za 
večno življenje. To pomeni, da se vera 
mora razvijati in rasti, kar je možno le  
v aktivnem vsakdanjem življenju.  
 

 
 

Prinašati sadove vere v vsakdanu ne 
pomeni delati vedno nekaj 
izrednega, ampak v povprečnem 
vsakdanjem življenjeu z drobnimi 
dejanji pokazati našo skrb za boljši 
svet in skrb za blagor sočloveka - 
tako nepokretnega bolnika ali obisk 
osamljene osebe, kot spoštovanje 
zdrave osebe, ali preprosto pobrati 
predmet, ki je nekomu zdrsnil iz rok.  

Jezusov delovni dan je zajemal 
molitev, oznanjevanje ter skrb za 
bolnike in stiskane. S tem nam je dal 
osnovno shemo delovnega dne. 
Učencem je zagotovil, da bodo 
''uboge imeli vedno med seboj'', 
vendar opominja, da bodo uspeli 
samo, če bodo vedno v tesnem stiku 
z  Njim, kakor trta in  mladike.  
 

   Podoba trte in mladik nam 
jasno pokaže nujnost trajnega 
stika in nenehnega črpanja moči. 
Prekinitev stika z Jezusom je tudi 
prekinitev prejamanja Njegovih 
moči za dobra dela. Če hočemo, 
da v  našem življenju prinašanje 
sadov - dobrih del - ne ugasne, je 
treba redno črpati moč v molitvi 
in zakramentih. Zanemariti ta 
stik, pomeni prekiniti ''dobavo 
energije''. 
 

   Temeljna naloga kristjana je 
torej vzdrževanje tesnega odnosa 
z Gospodom. Sadovi bodo sledili. 

           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, 2. 5.  
5 Velikonočna  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Franca in Roziko Pišek ter Jožeta Pišek 

PONEDELJEK, 3. 5. 18.30 za + Marijo Koren FILIP IN JAKOB, apostola 

TOREK, 4. 5.  17.30 - v dober namen  (s  prvoobhaj.  iz Slivnice) 

Florijan (Cvetko), muč 18.30 - v zahvalo in z zdravje      molitev za misijone 

SREDA, 5. 5.  17.30 - (spoved ) in  sv maša z birmanci (ena skupina) 
Gotardm šk, menih 18.30 za + Alojzijo Mom    molitev za družine 

ČETRTEK, 6. 5. 18.30 za + Jožeta Lobnika molitev za duh. poklice 
Dominik Savio, zav. minist. 19.00 -  (spoved ) in sv maša z birmanci (druga skup.) 
PETEK, 7. 5. – prvi petek 

18.30 
za + Marjeto Pernat 

pobožnost prvega petka Gizela, opatinja 
SOBOTA, 8. 5. – prva sobota 17.30 za + starše Barbaro in Romana Falež 

Bonifacij  18.30 za + Vero Brdnik           pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 9. 5.  7.30 - za žive in rajne farane 

6 velikonočna  10.30 za + Anico Štancer 

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

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

PONEDELJEK, 3. 5. 17.30 
  Sv. maša s prvoobhajanci z Dobrovc 
za + Branka Pahiča 

ČETRTEK, 6. 5.   17.30 za + Justina Ivšeka (zadušnica) 

PETEK, 7. 5.   17.30 za + Jožefa Verlaka 

NEDELJA, 9. 5.  
6. velikončna 9.00 za + Marijo Ertl 

KAPLJICA ROSE  
 

Nobeno delo ni bedno ali 
sramotno, bedno je ocenjevanje 

dela s strani tistih, ki sebe 
smatrajo za nekaj več. 

 

www: /lesbeauxproverbes.com  

 

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 19 2. maj 2021 

PETA VELIKONOČNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, 
kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Če kdo ne ostane v meni, ga 

vržejo proč kakor mladiko in se posuši. /   /V tem je poveličan moj Oče,  
da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci.«          Jn 15,5-6. 7 
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SVETE MAŠE  se lahko udeleži na 
vsakih 30m² ena oseba ali več oseb iste-
ga gospodinjstva. Po sv. maši pa vsi 
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. 
 

ŠMARNICE Mesec maj nas vabi k 
šmarnični pobožnosti.  
Zaradi ukrepov varstva 
pred epidemijo ne bo 
množičnega zbiranja v 
cerkvi, s tistimi otroki 
in odraslimi, ki bodo 
prišli, pa se bomo vsak 
dan spomnili ene od 

slovenskih Marijinih romarskih cerkva. 
   Tisi, ki ne boste mogli do šmarnične 
pobožnosti v cerkvi, vabljeni, da doma 
uredite molitveni kotiček s primerno 
podobo in se kot družina ali posa-
mezniki v molitvi izročite Marijinemu 
in Jezusovemu varstvu.  
 

VEROUČENCI 3. razreda, prvoobhajanci, 
in starši vabljeni k sv. maši v ponedeljk na 
Dobrovcah in v torek v Slivnici. 
 

 BIRMANCI imajo tudi sv. mašo v dveh 
skupina, v sredo in četrtek, in sicer obe v 
Slivnici (na Dobrovcah je premalo prostora 
za zagotovitev medsebojne razdalje.  
 

   V  VEČNOST  JE  ODŠLA  
ROZA ŠRIMPF iz Brunšvika (zdaj Maribor). 

Molimo zanjo! 

 

PRVI PETEK  Obisk bolnikov in 
obhajilo na domu bo kot običajno. 
Povejte imena novih oseb, ki jih naj 
duhovnik obišče.  
 

SV. FLORIJAN - VARUH PRED 
OGNJEM IN ZAVETNIK GASILCEV. 

V čast sv. Florijanu, zavetniku gasilk 
in gasilcev, ki goduje 4. maja, gasilci 

marsikje pripravljajo 
florjanova praznovanja.  
    Tudi mi smo imeli 
prijetno srečanje z gasilci 
iz Hotinje vasi, ki je 
edino Gasilsko društvo v 
župniji. Zaradi 
protikoronskih ukrepov 

nam je to že drugo leto onemogočeno.  
Kljub temu VSEM VAM GASILCEM 

IN GASILKAM ČESTITAMO ZA 
PRAZNIK in se vam ob tej priložnosti 
zahvalimo za vso nesebično pomoč in 

razdajanje za varnost drugih.  
 Župnik in  Župnijski pšastoralni svet 

 

GRADNJA  NA  DOBROVCAH  
 

   Delo napreduje, minulo soboto je bil 
vidni napredk, tako, da so stene kletnih 
prostorov na nivoju zunajega terena.  

 

 
   Hvala vsem, ki ste pomagali z delom 
in vsem, ki ste namenili vaše darove. 
Tudi vnaprej vabljeni k sodelovanju, in 

kdor želi prispevati k projektu, lahko 
odda blagajničarki gospe Heleni Jus 
Silič, ali nakaže na spodnji račun.  

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

2312 Orehova vas  

namen: Dobrovce - učilnice  
 

ZAPUŠČEN  DOJENČEK 
V Braziliji, v mestu Salvador, so v 
soboto 24. 4. ‘21 našli dojenčka v 
kartonski škatli in zraven položen list 
z napisom: »Prosim vas, da dobro 
poskrbite za mojo Sofijo. Naj raste na 
poti z Jezusom. Vedi, Sofija, da te 

imava zelo rada. 
Poljub od 
tvojega očeta in 
tvoje mame.« 

   V kartonski škatli ob otroku so 
najditelji našli tudi pojasnilo otrokovih 
staršev, da sta otroka zapustila zaradi 
pomanjaknja sredstev za preživljanje.  

 www.infochretienne.com/ 28.4. '21 

 
SV. JOŽEF, VZOR DELAVCEV, 
okrepi ljubezen do dela vsem,  
ki imajo zaposlitev. Naj ne 
zapravljajo moči svojih rok, ne 
sposobnosti svojega duha, ampak 
naj vse te sposobnosti darujejo 
Očetu, naj jih pspreminjajo v 
dragocene zaklade, ki jim bodo 
nekoč omogočili dostop do 
nebeške nagrade.  
 

Gospod, po priprošnji  

 

Sv. Jožefa tudi meni nakloni 
ljubezen do mojega dela,  

naj ga vršim pošteno,  
pravično in v ljubezni,  

 

Sveti Jožef, po tvojem zgledu 
sem zmožen delati v hvaležnosti, 
veselju, miru, potrpežljivosti. 
Nauči me v delu uporabiti vse 
Božje darove.  

 

Gospod Jezus daj mi 
odkriti besede 

zahvale in hvale v 
čast Tebi, ki si pravi, 

 večni Bog in vir vse svetosti.  
 

Sveti Jožef, kljub hrupu sveta 
me nauči moliti s srcem in mi daj 
ljubeče srce, ki bo znalo povabiti 
Boga vase in živeti z njim.  

www.moniales-op.ch/ 
 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

STATIST – Mihec: ''Mama, v časopisu 
piše, da gledališče potrebuje statista. 
Kaj je to statist?'' – Mama: ''To je nekdo, 
ki tam stoji, pa nič ne govori.'' – Mihec: 
''Aha, to bi torej bilo za našega očka.'' 
 

ROJSTNI DAN – pravkar sem poklicala 
brata in mu rekla, da želim njegovi ženi 
voščiti za rojstni dan. On pa je rekel: 
''Aha, zdaj pa vem, zakaj me žena že 
ves dan tako postrani gleda.'' 
 

DROGA – Alkohol je edina droga, za 
katero je vedno treba dati pojasnilo, 
zakaj je nočete zaužiti. 


