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šesta velikonočna  

 

JEZUSOVI PRIJATELJI   
 

   Naše zemeljsko in nebeško življenje 
se lahko razvije in obogati toliko 
kolikor smo v prijateljskem odnosu z 
Jezusom. 
   Številni kristjani delajo napako, ker 
''nimajo več časa'' za Jezusa. Ko se  v 
našem vsakdanjem življenju veri 
zmajša pomembnost, vera korak za 
korakom oveni, se posuši  in umre. Tako 
več ni sposobna prinašati sadov.  
 

 
 

   Jezus nam je predstavil pravo 
podobo Boga. Medtem, ko so ljudje 
mislili, da bo Bog poslal svojega 
Mesija, da bo z ljudmi ''naredil 
obračun'' in grešnike odločno 
kaznoval, Božji Sin pride in 
grešnikom odpušča grehe ter jih 
sprejme za svoje prijatelje. Tako 
človek odkriva, da je Bog ljubezen.  

   Ljudje radi povedo kaj pozitiv-
nega o svojih prijateljih in o tem, kaj 
so drug za drugega storili. Nivo 
našega prijateljstva z Jezusom se 
tudi pokaže v pozornosti do tega, kaj 
je Jezus storil in redno dela za nas, 
in kaj mi storimo za to, da bi ga 
razveselili.  
  Seveda je največje dejanje 
Jezusove ljubezni do nas njegova 
daritev na križu, toda cerkev je 
vedno videla eno vzvišeno obliko 
ljubezni v umivanju nog apostolom 
na veliki četrtek. Torej so preprosta 
dejanja tudi izraz ljubezni – do 
sočloveka in do Jezusa. 
 

   Pri delih ljubezni Jezus poudari 
vztrajnost: ''ostanite v moji 
ljubezni''. To je vabilo, da naj ne 
prekinemo z dobrimi deli.  
 

   Med služenjem sočloveku pri-
dejo težki trenutki, zato Jezus 
obljubi Tolažnika, Svetega Duha, 
ki bo delal z nami in nas krepil.   

 

 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, 9. 5.  
6 Velikonočna  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Anico Štancer 

PONEDELJEK, 10. 5. 
18.30 za + rajnega očeta  Job, svetop. -  prošnji dan 

TOREK, 11. 5. – proš.- dan 
18.30 

za + Jožefo Jazbinšek  
molitev za misijone Pankracij, muč 

SREDA, 12. 5. -  prošnji dan 8.00 za + družino Veronik in Sluga (pri križni kap.) 

Leopold Mandič, red 18.30 za + Franca Šetor 

ČETRTEK, 13. 5. 10.30 za + Jožeta Hozjana (žpk, obl) 

GOSPODOV VNEBOHOD 18.30 za + Ljubo Fabjanič   /molitev za duh. poklice 

PETEK, 14. 5.  17.30 za + Ivanko Kirbiš (zadušnica) 
Bonifacij, muč 18.30 za + Stanka Klajderiča 
SOBOTA, 15. 5.  

18.30 za + Ano in Marijo Greif  
Zofija, (Zofka), muč  

NEDELJA, 16. 5.  7.30 - za žive in rajne farane 

7 velikonočna  10.30 za + Blaža Vaupotiča in sorodnike 

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

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

PONEDELJEK, 10. 5. 17.30 za + Terezijo Reich 

TOREK, 11. 5.   17.30 za + Janeza Pahiča 

NEDELJA, 16. 5.  
7. velikončna 9.00 za + Franca, Marijo in Andreja Pahiča 

KAPLJICA ROSE  
 

Ne boj se izgubiti nekoga,  

ki ni imel za srečo to,  

da je imel tebe. 
 

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 20 9. maj 2021 

ŠESTA VELIKONOČNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  

To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas 

jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, 

da dá življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, 

če delate, kar vam naročam.                  Jn 15,12-14 
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SVETE MAŠE  se lahko udeleži na 
vsakih 30m² ena oseba ali več oseb iste 

družine. Po sv. maši 
vsi vabljeni k sv. 
obhajilu. Češčenje 
Najsvetejšega od 8h 

do 9h je v ponedeljek in torek; ta teden 
v sredo pa je pri Križni kapeli.  
 

 

VEROUKA TA TEDEN ŠE NE BO 
ker so v razredih skupine sestavljene iz 
šolskih A in B oddelkov, ki pa se med 
seboj (še) ne smejo družiti. 
    Pričakujemo, da se bomo naslednji 
teden, od 17. maja naprej, lahko 
normalno dobili pri verouku.  
 

SPOVED  ZA VEROUČENCE. V 
postu številni niso prejeli zakramenta 
sv. spovedi, zato vabljeni, da v tem 
tednu pridete k spovedi. Na Dobrovcah 
bo na razpolago samo v torek, 11 maja  

med 15h in 17.30h, 
Otroci od 4. do 7. raz. 
pridejo ob uri kakor 
kdo želi.  
   V Slivnici pa vsak 
razred v času, ko je tisti 

razred na programu za verouk. Otroci 
pridejo posamezno, ne kot skupina.  
 

PRVOOBHAJANCI vabljeni k sv. 
maši, ko vam bolj odgovarja. Na 
Dobrovcah je maša v ponedeljek in v 
torek ob 17.30h, v Slivnici pa so sv. 
maše in šmarnice vsak dan ob 18.30h. 
 

 NOVI  KRISTJANI   
GABRIELA SLAPNIK iz Radizela  
KATARINA GUNGL iz Hotinje vasi   

 Srečnim staršem čestitamo!  

 

STARŠI PRVOOBHAJANCEV 
vabljeni k sv. maši v ponedeljek, 10. 
maja ob 18.30h v Slivnici, po sv. maši, 
ob 19h pa bo kratek sestanek.  
 

PETA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v nedeljo, 9. 5. ob 16. uri.  
 Srečanje bo predvidoma na prostem. 
 

PRVA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v petek 14. 5. ob 20h. v 
Maranati.  
 

  V VEČNOST JE ODŠLA 
ERNESTINA DELEJA iz Slivnice. 

 Molimo zanjo! 
 

PROŠNJI DNEVI V programu 
prošnjih dni ima naša 
Župnija vsako leto ro-
manje h Križni kapeli 
in tam sveto mašo.  
  Verniki, ki vam čas to 
dopušča, vabljeni, da 

pridete k tej skupni prošnji za 
blagoslov našega dela na poljih, 
travnikih, vinogradih in gozdovih. 
Srčno vabljeni tisti, ki vam je 

kmečko delo 
blizu. Hkrati 
prosimo tudi za 
blagoslov dela 
v tovarnah in 
pisarnah.  

   Od 7.45h se začne zbiranje na 
dvorišču družine Pintar pod Križno 
kapelo, ob 8h pa se začne ''proce-
sija'' do križne kapele, kjer bo sv. 
masa. Med procesijo bo molitev z 
molitvijo prošnjih dni.  

 

CERKEV NA KITAJSKEM TRPI 
   Na Kitajskem so priznane 4 verske 
skupnossti: budizem, taoizem, 
islam, katoliška Cerkev in protes-
tantska Cerkev. ''Priznane'', seveda 

ne pomeni 
hkrati 

''svobodne''. 
   Po odloku 
št. 15, ki so 
ga kitajske 

oblasti 
objavile januarja letos, so na 
Kitajskem duhovniki dolžni 
obljubiti zvestobo partiji, da dobijo 
dovoljenje za opravljanje svojega 
pastoralnega poslantva. Podoben 
pritisk se vrši tudi na druge verske 
skupnosti. 

 www: aleteia.fr, 18.4. 2021 
 

 
NA VEČER ŽIVLJENJA  
BOMO SOJENI PO LJUBEZNI  
 

Gospod, pogosto ne razlikujemo 
med ljubeznijo in simpatijo,  
in potem, ko ne čutimo nič več 
 smo razočarani. 
 

Toda Ti nas želiš dvigniti v 
najvišjo stopnjo ljubezni,  
ko nam naročaš, naj ljubimo drug 
drugega, KAKOR SI NAS LJUBIL 
in NAS LJUBIŠ TI, torej do 
daritve svojega lastnega življenja 
na križu.   
 

Ljubezen ne pozna zamenjave,  
ne računov. Ljubiti,  
to je darovati vse, tudi sebe. 
Šele, po taki izročitvi sebe,  
ti prideš in ljubiš v nas:  
takrat prejmemo stokratno. 
 

Daješ nam, da smo deležni 
Tvojega veselja;  
takega intimnega prijateljstva  
ne odrečeš tistim,  
ki tebi niso ničesar odrekli.  
 

Naj sila tvoje ljubezni v nas 
prebije meje ljubezni do izbranih 
prijateljev in  naj postane 
vseobsegajoča ljubezen,  
naj ljubim ves svet.  

Cursillos- ca/ 
 

 

Gospod, komu lahko 

danes prinesem 

upanje in pogum? 
www beaux proverbes - 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

 NEVIDNO – Šef svojemu uslužbencu: 
''V prejšnji službi ste bili vlomilec?'' – 
''Zakaj to mislite?'' – ''Ker za vašim 
delom nikjer ni videti sledov.'' 
 

TRENING – Od kar sem zvedel, da 
pitje alkohola po treningu prepreči  
krepitev mišic, sem nehal trenirati.  
 

ROK UPORABE – Mama: ''Mihec, kaj 
ti si pojedel vso Nutello?''. – ''Njen rok 
trajanja je bil do 5. maja.'' – Mama: ''Ja, 
seveda; vendar do leta 2022.''  


