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3. velikonočna  

 
 

VSTALI  JEZUS  Z  NAMI  
 

   Po neuspešnem ribolovu apostoli 
opazijo na obali ''neznanca'', ki se 
zanima za njihovo ribarjenje. Očitno 
željan njihovega uspeha jim reče: 
''Vrzite mrežo na desno stran.'' Po 
mreži, polni rib, in drugih ribah ob 
ognju ter kruhu, so apostoli spoznali 
Jezusovo navzočnost.  
   Kot učencema v Emavsu, se tudi tu 
Jezus predstavi kot delivec hrane.  
 

 
 

   Jezusovo prikazovanje učencem 
je skromno. Nikjer ni zaznati kakega 
razkazovanja moči ali maščevanja 
zaradi križanja. Jezus vstopa v 
vsakdanje življenje apostolov preko 
njihovega rednega dela (ribolov) in 
preko izkušenj bratskih odnosov, pri 
delu in pri uživanju hrane.  

   Jezus ob srečanju z apostoli deli 
hrano, toda on hoče, da delitev 
hrane dobi še drugo dimenzijo in 
sicer to, da jo ljudje delimo 
bližnjim. Tudi takrat je on navzoč, 
saj je rekel: ''Kar ste storili komu od 
teh mojih bratov, ste meni storili.''  
   Jezus Kristus, pravi Bog, je z 
nami v vsakdanjem življenju. Že 
učencema v Emavsu je  pokazal, 
da je potrebno branje in 
premišljevanje Božje besede ter 
druženje za skupno mizo, da bi 
prepoznali Boga, ki je vedno sredi 
med nami.  
   Ne iščite Boga nekje v daljavi, saj 
vam je blizu. Čeprav je Bog 
''povsem drugačen'' od nas, se 
človeku bliža na povsem vsakdanji 
način.  
   Miza Božje besede in miza 
Božjega kruha sta tisti veličastni 
točki, kjer se Kristus dá prepo-
znati in nas usposablja, da ga 
moremo sprejeti v naše življenje.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -   med tednom so v Maranati 

NEDELJA,  1. 5.  
3. VELIKONOČNA  
-  SV. JOŽEF DELAVEC -  

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30 
- za  žive in rajne iz družin Obner, Horvat  
   in Greifoner                  Začetek šmarnic 

PONEDELJEK, 2. 5. . 
18.30 za + Franca Pišeka, Rozo in Jožeka Pišek  

   molitev za duh.  poklkice Atanazij, šk, cer. uč 

TOREK, 3. 5.   
18.30 

za + Marjana Skodiča (osmina) 
 molitev za duh.  poklkice FILIP in JAKOB ml. apost 

SREDA, 4. 5.  9.00 
za + duhovnike, ki so delovali v naši  
       župniji            (somaševanje duhovnikov)  

Florijan, (Cvetko) 18.30 za + Janjo Muršec  
molitev za duh.  poklkice 

ČETRTEK,  5. 5.  
18.30 

za + Stanislava Šmirmaula 
 molitev za duhovne poklice Gotard, menih 

 PETEK, 6. 5.. – prvi petek 
18.30 

- za blagoslov v družini (Gungl) 
pobožnost prvega petka  Dominik Savio, zav. minist 

SOBOTA,  7. 5.. – prva sobota 

18.30 

za + Ivana Pungračiča (osmina) 
pobožnost prve sobote Gizela, opatinja 

NEDELJA, 8. 5.- 
4. VELIKONOČNA 

 Nedelja Dobrega Pastirja 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Frančiško Miklošič (zadušnica) 
sklep molitve za duh. poklice 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 1. 5.- Sv. Jožef 
3. VELIKONOČNA 9.00 

za + Franca Pleteršek, starše Pivec,  
        brata Ivana in rajne Pleterškove 

TOREK, 3. 5. 17.30  za + Marijo Jakolič 

NEDELJA, 8. 5.    
4. VELIKONOČNA 

9.00 za + Marijo in Martina Kokalja 

KAPLJICA ROSE -  
 

Vera, to ni priznanje, 

 da Bog lahko to stori.  

Vera je prepričanje,  

da bo Bog to storil.  
 

 

Regina Lou Gohi  

 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  

K cerkvi 11; 2312 Orehova Vas 

e-pošta: soemen.joze@gmail.com  

031 590 556; ℡: 02 60 54 02; 

  splet: www.mc-maranata.com;    
 
 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 21, št. 19 1. maj 2022 

 3. VELIKONOČNA NEDELJA – Sv. Jožef Delavec- 
ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

 

Jezus jim je rekel: »Pridite jest!« Toda nobeden izmed učencev si ga 
ni drznil vprašati: »Kdo si ti?«; vedeli so namreč, da je Gospod. 

Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil; in prav tako ribo. 
 Jn 21, 12-13 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 

bo v ponedeljek in torek od 
7.30h do 8.30h v Maranati.  
V sredo pa bo sv maša ob 9h v 
cerkvi.  Vabljeni! 

 

TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE  
JE OD 1. DO 8. MAJA  –   

molitev bo vključena v sv. mašo 
 

SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA   
- Gospodarskega in Pastoralnega - bo v 
torek, 3. maja po sv. maši - ob 19.15h.  
 

REKOLEKCIJA DUHOVNIKOV 
naše dekanije bo v sredo, 4. maja. 
Srečanje se začne s sv. mašo v cerkvi 
ob 9. uri. Vernike vabimo, da se 
udeležite te sv. maše. Z udeležbo 
vernikov se uresničuje in izraža 
Jezusova skrb, da bi bili vsi eno. 
 

STARŠI PRVOOBHAJANCEV 
vabljeni na sestanek v SLIVNICI v 
sredo, 4.5. ob 19.15h (po sv. maši). 
 

MAJ MESEC ŠMARNIC  v nedeljo, 
1. maja se začnejo 
šmarnice. Vse  dni bodo 
povezane s sv. mašo Med 
tednom so sv. maše v 
Maranati.  
 

 

NOVI  KRISTJANKI 
NINA ŠTERN iz Drv. Dvora in 
LANA ŠTERN iz Drav. Dvora.  

 Srečnim staršem čestitamo! 
 

PETA ZAKONSKA akupina ima srečanje 
v ponedeljek, 2. 5. ob 19.15h 
 

PRVA ZAKONSKA skupina ima srečanje 
v petek, 6. 5. ob 20.30h. 

 

PRVI PETEK Obisk bolnikov in 
obhajilo na domu bo po običajnem 
vrstnem redu. Povejte imena novih 
bolnikov, ki jih naj duhovnik obišče. 
 

   V VEČNOST SO ODŠLI 
VIDA FALEŽ iz Hotinje vasi, 
MARJAN SKODIČ iz Hotinje vasi in  
IVAN PUNGRAČIČ iz Slivnice.   

Molimo zanje! 
 

ŠKOFIJSKO SREČANJE  
ZAKONCEV IN DRUŽIN 

 bo v soboto, 7. maja 
ob 14:30h v župniji 
Cirkovce.  
      Celoten program se  
zaključi ob 18.30h. 
Udeležbo sporočite do 

4. maja 2022 na naslov:  

darja.kalamar@gmail.com 
ali telefon: 041 680 627 

 

 

SVETI  JOŽEF  DELAVEC 
 

  Pesnik in dramatik Paul Claudel 
(1868-1955) je bil goreči katoličan, 
ki se je za Božič 1886 spreobrnil ob 
poslušanju Magnificata. O tem je (13. 
10. 1913) pričal v Reviji za mlade. ''V 
nekem trunutku sem začutil privlačno 
moč vere. Veroval sem s tako 
gotovostjo, s tako silo, da ni bilo več 
prostora za nobeno vrsto dvoma, z 
vero, ki je ne morejo omajati nobeni 
valovi življenja.'' 
    Claudel je znan po svoji drami 
Marijino oznanjenje, podobno pa je 
izkazal poklon Svetemu Jožefu. To 
osebno občutje do varuha našega 

odrešenika je izrazil leta 1911 v 
pismu svojemu prijatelju.  
 

   ''Sveti Jožef je bil rokodelec in 
plemič, bil je veder in tih, z velikim 
ponosnim 
nosom in 
mišičastih 
rok. Njegov 
prst je bil 
pogosto zavit 
v  povoje, kot se to dogaja tistim, ki 
delajo z lesom. Ni bil prijatelj 
Nazarečanom, kar je značilno za 
tiste, ki sledijo posebnemu klicu k 
deviškosti, kajti to je bilo nenavadno 
še posebej v tistem času? Zakaj ga je 
posvojil? Moral je biti potrpežljiv, 
in močan naproti nevšečnostim  kot 
vroče sonce, ki vsako jutro začne 
žgati na svoji vsakdanji poti...    
 

  Jožef je zavetnik skritega življenja. 
Sveto pismo ne prinaša nobene 

njegove besede. 
To je tišina očeta 
Besede. V tem je 
kontrast. Jožef je 
zavetnik samskih 
in varuh družin, 
varuh laikov in 

kontemplativnih 
redov, varuh duhovnikov in 
poslovnežev. Jožef je bil tesar. Bilo 
je potrebno, da je delal neke 
pogodbe s strankami, opomnil tudi 
neplačnike, iskal najugodnejši 
nakup materiala z razmišljanjem na 
primerne priložnosti itd. 

V njegovih zadnjih dneh je prihajala 
slabost in bolezen. Kako sočutje sta 
imela Marija in Jezus, ko več ni 
mogel delati. Pomislim na ženo, ki 
je prišla, da bi Jožef popravil njen 
voz, pa je Jezus sam prijel za orodje. 
Vse to se dogaja v spoštljivi tišini, 
na podiju Rimskega imperija, polne-
ga ponosa in zločinov. To ni ne 
Cezar, ne Platon. To so tri skromne 
osebe, ki jih povezuje ljubezen in 
bodo spremenile obličje sveta.'' 

Paul Claudel /  fr.aleteia.org/2021/04/20/ 
 
 

MO BOG, VERUJEM VATE;  

povečaj mojo vero.  

Upam vate;  

utrdi moje upanje. 

Ljubim te; naredi me bolj 

   in bolj ljubečega,  

Obžalujem svoje grehe,  

okrepi moje kesanje.  
Papež Klemen XI. 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

 

ROMANTIKA – Ona: ''Dragi, nikoli mi 
ne rečeš, da me imaš rad.'' –  On: 
''Enkrat sem ti rekel. Če bo to stvari kaj 
spremenilo, bom spet rekel.'' 
 

OČE: ''Vzgoja enega otroka je približno 
120.000,- €. To pa je skupni znesek za 
pivo in čokoladice, da bi si umiril 
živce.'' 
 

VELIKONOČNA JAJCA – ''Moja 
mama je na Veliko noč zgodaj zjutraj 
okrog hiše skrila velikonočna jajca in 
vse jih je našel robot za košnjo trave.''  


