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DA BI BILI ENO   
 

 

   Papežu J. Pavlu II so ob natrpanem 

programu pastoralnega obiska Belgiji 

zagotovili kratek počitek v enem 

samostanu. Ko je prišel tja, je pozdravil 

skupnost in takoj prosil, če sme stopiti 

v njihovo cerkev k zasebni molitvi. 
 

   Jezusova Velikoduhovniška molitev v 

današnjem evangeliju nam, to papeževo 

željo naredi bolj razumljivo. Jezus moli 

in tako se ''odpočije'' v Očetu. 
 

 
 

   Jezusova 

molitev je 

njegovo 

notranje 

življenje z 

Očetom. 

Tudi nam 

je molitev 

kot poslušanje Božjega glasu hrana 

za duhovno življenje celotnega dne. 

To je sila, ki človeka naredi 

sposobnega živeti z drugimi tako 

znotraj družine kot v delovnem 

okolju. Ker je vsak človek različen, 

je potrebno veliko ljubezni, da 

zmoremo biti drug ob drugem. 

   Vsak od nas je tudi drugačen od 

Jezusa, pa vendar se On ne naveliča 

biti s komerkoli od nas. To je moč 

Božje ljubezni, ki jo z molitvijo tudi 

mi ''vsrkamo'' vase. To je obnovitev 

usklajenosti z Bogom. 
 

   Jezusova molitev nam razodeva 

Božjo zamisel o svetu: ''Da bi bili 

vsi eno''. Edinost ni enakost, 

ampak je stremljenje za istim 

ciljem: biti z Bogom, biti njegovo 

orodje. Ne gre za to, da se drugi 

uskladi z mano, ampak da se oba 

uskladiva z Bogom. To ustvarja 

edinost, to je Cerkev.   
 

   Jezusova molitev za edinost ni le 

prošnja pri Očetu, to je tudi 

njegova angažiranost. Isto Jezus 

pričakuje tudi od nas, zato nam 

obljubi Svetega Duha, v katerem 

dobimo spoznanje Božje volje in 

prepoznavamo pasti nasprotnika.   
 

 župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  sv. maše: 20m2 ena oseba ali eno gospodinjstvo  

NEDELJA, 16. 5.  
7. Velikonočna  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Blaža Vaupotiča in sorodnike 

PONEDELJEK, 17. 5. 
18.30 za + Anko Jagarinec 

Jošt, pušč 

TOREK, 18. 5. –  
18.30 

za +  Rozo Šrimpf (osmina) 
molitev za misijone Janez I., papež, muč. 

SREDA, 19. 5. -   17.45 Molitev žena  -za može - v cerkvi 

Krispin, red 18.30 za +  Gabrielo Hojnik         molitev za družine 

ČETRTEK, 20. 5. 
18.30 

za + Jožeta Visočnika  (obl) 

  molitev za duh. poklice Bernardin Sienski, duh 

PETEK,  21. 5.  17.30 za + Ernestino Deleja (osmina) 

Krištof, Magellanes 18.30 za + Miroslava Lešnika;          češčenje Najsv. 

SOBOTA, 22. 5.  
18.30 za + Mirana Faleža  

Marjeta Kasijska, red 

NEDELJA, 23. 5.  7.30 - za žive in rajne farane 

BINKOŠTI  10.30 
- v zahvalo ob 53 letnici poroke ter  

    dvojne pok. starše  in sorodnike 

D O B R O V C E  -  sv. maše: na 20m2 ena oseba ali eno.gospodinjstvo  

NEDELJA, 16. 5.  
7. VELIKONOČNA 

9.00 za +  Franca, Marijo in Andreja Pahiča 

PONEDELJEK, 17. 5. 17.30 za + Terezijo Reich 

TOREK, 18. 5.   17.30 za + Ivanko Horvat 

NEDELJA, 23. 5.  

BINKOŠTI 
9.00 za + Janeza in Branka Pahiča 

KAPLJICA ROSE  

Ne dopusti težavam v tvojem 
življenju, da bi ti vsilile misel,  

da je Bog nate pozabil.  
 

On je ob tebi, on prinaša zmago 
tvojim bojem.  

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 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  
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SEDMA VELIKONOČNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Jezus je povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih v 
svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem 

bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal.    
 Jn 17,11-12 

http://www.mc-maranata.com/


16. maj '21 16. maj '21 

2 3 

sedma velikonočna  sedma velikonočna  
 

SVETE MAŠE  se lahko udeleži na 

vsakih 20m² ena oseba ali več oseb iste 

družine. V zaprtih prostorih so maske 

obvezne. Češčenje Najsvetejšega od 8h 

do 9h je v ponedeljek in torek in sredo. 

 

NOVI  KRISTJAN   

LUKA KOSIČ iz Hotinje vasi.   

 Srečnim staršem čestitamo!  

 

VEROUK Od ponedeljka, 17. 5. naprej 

poteka redni verouk po programu, kot 

je bilo v začetku leta. Osnovna pravila 

za varstvo pred širjenjem epidemije pa 

veljajo kot jih otroci poznajo iz šole.  

Ta teden bo verouk v cerkvi. 
 

PRVOOBHAJANCI iz Slivnice in 

Dobrovc vabljeni k sv. maši v Slivnico 

v ponedeljek, 17. maja 

ob 18.30h. Dobili bodo 

navodila za sodelovanje 

na dan prvega obhajila.  
 

LJUDSKI MISIJON  V 

soboto, 22. maja ob 20h bo na Zoom-u v 

sklopu ljudskega misijona srečanje za vse 

farane z našimi misijonarji – Povezava je 

tudi na naši spletni strani: 

https://zoom.us/j/98879770521
?pwd=Mm5uTVk3R0J5c2svdWdxQ3lo
djJQdz09 
 

  V VEČNOST JE ODŠLA 

SLAVICA HERCOG  z Drav. Dvora. 

 Molimo zanjo! 

 

VELIKA NOČ, VNEBOHOD in 

BINKOŠTI 

   Vnebohod, postavljen med Veliko 

noč in Binkošti, razumemo le v tesni 

povezanosti s tema dogodkoma. 

Vnebohod je nadaljevanje 

velikonočnih dogodkov, s katerimi 

je Jezus človeka odrešil in ga po njih 

povablil, naj se pridruži Bogu in živi 

z njim v večni slavi.  
 

  Prisotnost v odsotnosti  

Apostolska dela poročajo, da se je 

Jezus po vstajenju 40 dni prikazoval 

apostolom. Vnebohod označuje 

zaključek teh 

prikazovanj. To 

pomeni, da apostoli 

ne bodo več deležni 

določene oblike 

Jezusove navzočnosti. Telesno ga 

več ne bodo videvali, po milosti 

delovanja Svetega Duha (Binkošti) 

pa bodo okusili novo obliko 

Jezusove prisotnosti. Odslej je 

njihova naloga verovati, ne da bi 

videli z očmi, oziroma, da bodo 

verovali ker so videli. (Jn 20, 30-31)  

  Svoboda kristjanov je vezana na 

neko ''razdaljo'', ki jo Jezus zavza-

me. ''Dobro je za vas, da grem,'' (Jn 

16,7). On, ki ne pusti, da bi ga imeli v 

oblasti, tudi ne izsiljuje našega 

priznanja. Pusti nam svobodo z 

možnostjo, da ga resnično in iskreno 

ljubimo.  
 

  Iz nas naredi pričevalce 

Gospodova ''odsotnost'' je hkrati 

močna obljuba navzočnosti Svetega 

Duha in povabilo za oznanjevanje. 

''Prejeli boste moč, ko bo prišel 

Sveti Duh in boste moje priče do 

koncev zemlje.'' Kristjan ne more 

biti le z očmi uprtimi v nebo, on 

mora pričevati za Kristusa. 

   Vnebohod je 

skrivnost, ki 

pomeni, da se je ta 

čas pričevanja 

pričel, to je čas 

Cerkve. Jezus 

svoje učence 

usposobi za pričevanje, kar vidimo 

v nastopih Petra in drugih apostolov.  
 

   Od žalosti do veselja.  

Vnebohod nikakor ni 

žalosten dogodek. Apostoli 

so bili žalostni, dokler niso 

dojeli smisla vseh dogodkov 

v Jeruzalemu. Ko pa so 

''kapirali'', da je Mesija moral 

trpeti in iti v svojo slavo k 

Očetu in nam pošlje Sv. Duha, so se 

teh dogodkov razveselili. 
www: eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi 

 
 

DUH BOŽJI PRIDI,  

daj mi svoj dih življenja, kajti  v 

meni je vse žalostno, vse mrtvo. 
 

Pridejo trenutki, ko mi zmankuje 

moči, ne vem kako in kam naprej,  

ne vem kako nadaljevati,  

ne vem kako moliti.  
 

Pridi zapihaj v jadra mojega 

življenja, predvsem mi daj srce,  

ki bo prekipevalo od poguma,  

daj mi srce sposobno ljubiti.  

 

Daj mi razum, da te bom razumel. 

Izgubil sem otroško vero; vse se 

mi zdi pomešano, zapleteno, 

težko. Daj mi umnost Tvoje 

besede, odstrani dvome in vse, 

kar zastira pogled na lepoto 

Tvojega obraza.  
 

Daj mi moč za delovanje v mojem 

okolju, ki je polno ranjenosti.  
 

Ne prosim, da deluješ namesto 

mene. Potrebujem 

obraz, ki me 

usposablja. Rad bi 

slišal to besedo, ki 

je vznemirila 

apostole. ‘’Ne boj 

se, tukaj sem.’’  
 

Sveti Duh, Božji veter, opri se v 

jadra mojega življenja. Amen. 
www.cursillos.can  

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

ŽARNICE – Moj oče pregorele žarnice 

nikoli ne vrže stran. Ko gre na dopust 

jih vzame zraven in jih v hotelu 

zamenja z uporabnimi.  
 

PREDNOST – ''Dragi, tako si želim 

kaki doprsni kip velikega komponista, 

da bi bil ob meni, ko igram klavir.'' – 

Mož: ''Potem daj prednost Bethovnu. 

On je bil gluh.'' 
 

ČLOVEK – ''Kaj ti misliš: ali je človek 

v osnovi dober ali slab?'' – ''Jaz mislim, 

da je v osnovi neumen.'' 

https://zoom.us/j/98879770521?pwd=Mm5uTVk3R0J5c2svdWdxQ3lodjJQdz09
https://zoom.us/j/98879770521?pwd=Mm5uTVk3R0J5c2svdWdxQ3lodjJQdz09
https://zoom.us/j/98879770521?pwd=Mm5uTVk3R0J5c2svdWdxQ3lodjJQdz09

