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PREČUDOVITA BOŽJA ROKA  
 

   Jezuso kot Dobri Pastir nam pove, da 
tistega, ki posluša Njegov glas varuje 
Očetova roka in  nihče ne more nikogar 
iztrgati iz Očetove roke.  
   To je ista Božja roka, ki je ustvarila 
nebo in zemljo, spustila zvezde na nebo, 
oblikovala človeka. To je ista Božja 
roka, ki nasičuje lačne in še in še…  
 

 
 

   Ta Božja roka je rešila Izraelce iz 
egiptovske sužnosti, jih vodila skozi 
preizkušnje, pa vendar, po preroku 
Ozeju Bog reče: ''učil sem jih hoditi, 
jih jemal na svoje lakte, pa niso 
spoznali, da skrbim zanje.'' 
   Biti v Božji roki pomeni torej 
biti povsem zavarovan, obdan z 
ljubečo dobrohotno silo. V tej 

Božji roki je popolna varnost.  In 
še več. Če kdo zapusti to roko, kar 
je vedno možno, ter se poda v 
avanturo, ki ga potegne v nesrečo, 
se človek zopet lahko zateče k tej 
roki. Ta močna dobra roka, ga bo 
spet rešila iz temnega okolja ter 
prestavila v čudovito luč Božjega 
Kraljestva.  
   Ta Božja roka je vedno na delu. 
Ko sta apostola Pavel in Barnaba 
doživela neuspeh v Antiohiji in 
odšla ''k poganom'' so se slednji 
silno razveselili, da so spoznali to 
Božjo ljubečo moč. Tako spozna-
vamo, da takrat, ko se pred nami 
zapre kakšna pot, Božja roka ne 
neha delovati, ampak nam odpira 
novo možnost in po novi poti 
prinaša uspehe, prinaša rešitev.  
 

   Knjiga Razodetja nam končno 
pojasni, kaj pomeni vera tistih, ki se 
podajo v varstvo Božje roke. Takim, 
ki Boga poslušajo, vse pripomore k 
dobremu.  

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -   med tednom so v Maranati 

NEDELJA,  8. 5.  
4. VELIKONOČNA  

DOBRI PASTIR  

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30 za +  Frančiško Miklošič (zadušnica) 

PONEDELJEK, 9. 5. . 
18.30 za + Marijo in Huga Kotnika 

   molitev za sinodo Mati Terezija, red. ust. 

TOREK, 10. 5.   
18.30 

za + Nado Ritlop 
 molitev za sinodo Job, svetopis.  

SREDA, 11. 5.  
18.30 za + Ernestino in Mitja Deleja  

molitev za sinodo Pankracij, muč 

ČETRTEK,  12. 5.  
18.30 

za + Vido Falež (osmina) 
 molitev za duhovne poklice Leopold Mandič, red. 

 PETEK, 13. 5..  
18.30 

za + Stanka Klajderiča 
češčenje Najsvetejšega Fatimska Mati Božja 

SOBOTA,  14. 5..  

18.30 

za + Jožeta Hozjana 
molitev za sinodo Bonifacij, muč  

NEDELJA, 15. 5. 
5. VELIKONOČNA-  
Svetovni dan družine 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Blaža Vaupotiča 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 8. 5.  - Dobri 
pastir -      4. VELIKONOČNA 9.00 za + Marijo in Martina Kokalja 

TOREK, 10.  5. 17.30  za + Štefanijo Kac 

ČETRTEK, 12. 5. 17.30 za + Slavico in Vinka Hercog 

NEDELJA, 15. 5.    
5. VELIKONOČNA 

9.00 
sv. maša ne Skokah - blagoslov kapele 

za + Ernesta Koletnika 

KAPLJICA ROSE -  
 
 

Za prijatelja ne izbiraj 
najbolj zanimivega,  

ampak najbolj zvestega.  
 

 

www citations sur fidelite  

 

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  
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 4. VELIKONOČNA NEDELJA – Dobri Pastir 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Dajem jim večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče jih ne 
bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh,  

in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. 
 Jn 10, 30 
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ČEŠČENJE 

NAJSVETEJŠEGA   bo v 
ponedeljek in torek in 

sredo od 7.30h do 8.30h 
v Maranati.     Vabljeni! 

 

STARŠI BIRMANCEV vabljeni na 
sestanek v SLIVNICI v sredo, 11. 5. 
ob 19.15h (po sv. maši). 
 

ŠMARNICE se nadaljujejo vse dni 
v Slivnici so med tednom ob 18.30h 
v Maranati, v nedeljo pri maši ob 
10.30h; na Dobrovcah tudi med 
tednom ob 18.30h, v nedeljo pa ob 
9h. 
 

SVETA MAŠA NA SKOKAH.  
Vaščani Skok so lepo obnovili 
vaško kapelo in želijo, da jo tudi 

blagoslovimo. 
Tako bo prihodnjo 
nedeljo, 15. maja 
ob 9. uri sv. maša 
na Skokah. (na 
Dobrovcah pa 
prihodnjo nedeljo 
sv. maše ne bo). 

 

ZAKONSKE SKUPINE, so prejšnji 
mesec začele z rednimi srečanji v 
živo in obravnavali sledeče teme:  
 2. zak sk.: Pomen sproščenega 
pogovora.  
 3. zak. sk. razmišljanje ob sveto-
pisemskem odlomku 
 4. zak. sk.: S pogovorom skozi 
preizkušnje 
 5. zak. sku.: ljubezen in spoštovanje 
 

 OBNOVLJENI OLTAR 
SV MIKLAVŽA Ta teden bo 
spet postavljen na svoje 
mesto. Restavrator je 
okreval in se vrača na delo.  
 

NA DVORIŠČU pred Maranato bo 
nekaj časa ovirano parkiranje, ker bo 
čez dvorišče treba narediti prekop za 
kanalizacijo.  
 
UKRAJINEC REŠEN PO MARIJI 
   Papež Frančišek je 25. 3. 2022 
Rusijo in Ukrajino posvetil Mariji.  
   Vendar je Ukrajina kot prva 
država na svetu bila posvečena 
Mariji že leta 1037. To je bilo v 
času vladanja Jaroslava Modrega.  
   Sadove te posvetitve je čutil tudi 
zapornik Josip Terelja, ki se je  
rodil leta 1943 v Karpatskih hribih v 
Ukrajini. To je bil čas Sovjetske 
zveze z režimom, ki je od vseh 
državljanov zahteval ateizem.  
   Josipa je vzgajala babica, ki ga je 
naučila zvestobe Bogu. Pri 14-letih 
je Josip začel na skrivaj poučevati o  
 

veri. Spodbujal je k 
češčenju Jezusovega 
in Marijinega srca.  
Star 19 let je bil 
poklican k vojakom. 
Zraven je vzel Sveto 

pismo. Hotel je, da Jezusa Kristusa 
spoznajo njegovi kolegi vojaki in 
nadrejeni… Kmalu je za 4 leta 
pristal v zaporu.  
    Kljub pritiskom je ostal zvest Kri- 

stusu. Hrano je dobival v odmerkih 
za počasno odmiranje. Pisal je 
pismo Brežnjevu. V odgovor je bilo 
še slabše ravnanje z njim. Pri -20°C 
je imel za odejo le rjuho.  Prepričan 
je bil, da bo umrl.  
 

   Bilo je 12. 2. 1970. Kot po navadi 
se je potopil v molitev in prosil 

Marijo za pomoč. 
Nenadoma občuti 
prijetno toploto. 
Pred seboj je videl 
svetlobo in Marijo, 
ki mu je rekla: ''Pred 
teboj so še leta 
preizkušenj. Da boš 

zmogel vse to prenesti, se moraš 
naučiti brezpogojnega odpuščanja. Ko 
se boš osvobodil zamere in jeze do 
svojih sovražnikov, se bo v tebi lahko 
nastanila ljubezen. Moli za tvoje 

sovražnike. Jaz sem s teboj.''  

   Josip je hotel odgovoriti, Marija 
pa je izginila. Za tem je prišel paznik 
in drugi nadrejeni, misleč, da bodo 
Josipa našli zmrznjenega. Na 
vprašanje kako da ga ne zebe, je 
rekel, da je Marija izvor tega 
čudeža. Pregladali so ga zdravniki in 
so bili zaprepadeni. Ničesar niso 
razumeli.  Spet so mu predlagali, da 
se odpove veri, kar je odklonil. 
Svojo kazen je končal leta 1976.  
 

   Na svobodi je napisal knjigo o 
trpljenju Cerkve v Ukrajini in spet 
pristal v zaporu. Leta 1987 je bil pod 
Gorbačovom  dokončno  izpuščen.  

Josip sedaj živi v Kanadi. Mariji je  
hvaležen za varstvo in se trudi 
drugim pomagati, da bi spoznali 
Kristusa.  

www.youtube.com/watch?v=itB1LqlMZgU 
 

 JEZUS, DOBRI PASTIR 

Nauči nas, da se bomo na stiske 

naših bratov in sester odzivali s 

sočutjem in usmiljenjem. 
 

Hvalimo Te, naš dobri Pastir,  

ker nas spremljaš na naših poteh.  
 

 Daj nam sredi stisk današnjega 

sveta prepoznavati Tvoj glas  

naš Dobri Pastir. 
 

Vsako jutro preko jutranje 

molitve vstopaš v naše življenje, 

de se vedno na novo  

rojevamo iz Tebe.  

Ti nam daješ večno življenje, 

naj vsak dan živimo od  Tebe. 
Jacques Gauthier. 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

 

NEKOČ IN DANES – Nekoč so začeli 
jesti, če so bili vsi za mizo. Danes, 
začnejo jesti, če so vsi naredili 
fotografije.  
 

ZAUPNO: On: ''Draga, ali te lahko 
vprašam nekaj kočljivega?'' – Ona: 
''Glej, že tri leta sva skupaj, lahko me 
mirno vprašaš.'' – On: ''Kdaj imaš ti 
pravzaprav rojstni dan?'' 
 

SANJE – Če v tvojih sanjah vidiš 
stranišče, ga nikar ne uporabljaj. To je 
past.  


