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DUH LJUBEČEGA ODNOSA  
 

   V pripravi na Binkošti nas Jezus vabi, 
da gojimo ljubezen do Njega in Očeta. 
Ta ljubezen je predvsem v poslušanju in 
radostnem sprejemanju njegovih besed.  
 

    Po vstajenju in vnebohodu nimamo 
več Gospodove čutne navzočnosti, toda 
kdor Gospoda ljubi, občuti radost ob 
poslušanju in sprejemanju njegove 
besede iz Evangelija.  
 

 
 

   Jezus ne govori zato, da bi zapol-
nil naše želje kopičenja informacij. 
On govori besede, ki kličejo k 
zvestobi in prenašanju v vsak-
danje življenje, k uresničenju. To 
je ''utelešenje'' Božje Besede. Na ta 
način človek odpira Jezusu pot in ga 
naredi navzočega sredi med nami.  
   Na to človekovo držo ljubezni, od- 

govarja nebeški Oče, kot reče Jezus: 
''Moj Oče ga bo ljubil in bova k 
njemu prišla in pri Njem prebivala.'' 
   Božja Ljubezen časovno ni ome-
jena, zato pravi človekov odgovor 
nanjo ne more biti samo ''občasna'', 
ampak trajna drža.  
   Veličine Božje ljubezni mi, 
potujoča Cerkev, nikoli ne 
moremo v polnosti dojeti in živeti. 
Zato Cerkev neprestano, skozi vso 
zgodovino, potrebuje osveščanje 
spomina in prav zato je Jezus 
obljubil Svetega Duha. On nas uči 
poslušati Boga in poslušati 
človeka; On nam ves čas pomaga 
odgovoriti na ''znamenja časov''.  

   Pravilni odziv na probleme v 
osebnem ali javnem življenju je 
vedno tisti, ki ga navdihne Sveti 
Duh. Prav zato tudi ne nehamo za 
darove Svetega Duha prositi.  
   V tej intimnosti s Svetim Duhom 
človek in človeštvo najdeta mir in 
moč za hojo večni rešitvi naproti.   
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NEDELJA,  22. 5.  
6.VELIKONOČNA –  

Nedelja.  turizma 

7.30 -  za žive in rajne farane  

10.30 za +  Jožefa in Jožeka Lobnik ter sorod. 

PONEDELJEK, 23 . 5. . 
18.30 - za blagoslov v družini (Gungl) 

   molitev za sinodo Servul;           prošnji dan 

TOREK, 24. 5. –   prošnji dan 
18.30 - v zahvalo in blagoslov v družini (j) 

 molitev za sinodo Marija Pomagaj  

SREDA, 25. 5. -  prošnji dan 8.00 
pri križni kapeli 

- za zdravje  

Beda Častitljivi, duh. c. uč. 18.30 za + Tomaža Simoniča in Vinka Simoniča 

ČETRTEK,  26. 5.  11h - v domu Senecura (samo za stanovalce) 

GOSPODOV VNEBOHOD 18.30 za + Alojza Greifa in starše 
 molitev za duhovne poklice 

 PETEK, 27. 5..  
18.30 za + Mirico Voda 

češčenje Najsvetejšega Alojzij Grozde, muč 
SOBOTA,  28. 5..  

18.30 

za + Sonjo Brglez in sorodnike 
molitev za sinodo German Pariški, šk 

NEDELJA, 29. 5. 
7. VELIKONOČNA -  
PRVO SV. OBHAJILO 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Marjana Skodiča 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 22. 5.  
6. VELIKONOČNA 9.00 za + Franca in Marijo ter Andreja Pahič 

PONEDELJEK, 23. 5. 17.30  za + Štefanijo Kac 
TOREK, 24.  5 17. 30 za + sorodnike 

ČETRTEK  26.5. Gosp.vnebohod  17.30 za + Marijo Jakolič 

NEDELJA, 29. 5.    
7 VELIKONOČNA 

9.00 
za + Draga Repnika in starše Pleteršek  
        ter stare starše Verglez 

KAPLJICA ROSE -  
 

Čas, ki ga preživiš s svojimi 
otroci je bolj pomemben kot 
denar, ki ga porabiš zanje.  

 

www citations pinterest 

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;    
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Slivniški župnijski list 
Leto 21, št. 22 22. maj 2022 

 6. VELIKONOČNA NEDELJA  

 ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Jezus je rekel svojim učencem: »Če me kdo ljubi,  
se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil.  

Prišla bova k njemu in prebivala pri njem..« 
 Jn 14,23 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA   bo v 
ponedeljek in torek od 7.30h do 
8.30h v Maranati. Vabljeni! 
 

SPODNJA KAPELA V POLANI  je po 
zaslugi vaščanov lepo obnovljena. V 

nedeljo, 22. 5. popoldne 
ob 13h bomo kapelo 
blagoslovili.  
  Verniki iz drugih krajev 
vabljeni, da se pridružite 
domačinom in skupaj 

obhajamo to slovesnost.  
 

 V VEČNOST JE ODŠLA 
OLGA NUSDORFER iz Polane. 

 Molimo zanjo!  
 

PROŠNJI DNEVI   Pred praznikom 
Jezusovega vnebohoda 
imamo tri ''prošnje dneve'', 
ki imajo dvojni pomen. 

Najprej je to priprava na Jezusov 
vnebohod, hkrati je to prošnja za bla-
goslov polja in pridelkov ter prošnja 
za blagoslov vsakega drugega dela. 
   Molitve prošnjih dni bodo pri sv. 

maši. V sredo, 25. 5. ob 8h 
zjutraj imamo sv. mašo 
pri Križni kapeli. Pred sv. 
mašo bo Prošnja procesija. 
Od 7.45h je zbiranje na 

dvorišču družine Pintar pod Križno 
kapelo, ob 8h pa se začne procesija do 
Križne kapele, kjer bo sv. maša. Med 
procesijo bo molitev prošnjih dni. 
 

NOVI  KRISTJAN. 
NIK  JEREBIC iz Polane.  

 Srečnim staršem iskrene čestitke! 

 

PRVO SV. OBHAJILO  za otroke, ki so se 

na to pripravljali, bo prihodnjo nedeljo, 
29. maja ob 10.30h. Na ta dogodek se 
otroci in njihove družine, z njimi pa 
celotna župnija, pripravljamo z 

devetdnevnico - do sobote 28. maja;  
in sicer bo v Slivnici pri sv. maši ob 
18.30h, na Dobrovcah pa, kadar je 
sv. maša, je vključena v sv. mašo ob 
17.30h, ko ni sv. maše, pa pri 
šmarnicah ob 18.30h.  
    V soboto, 28. 5. ob 9.uri imajo 

otroci skupno 
vajo za 
sodelovanje pri 
maši prvega 
obhajila in prvo 

spoved.  Istočasno bo staršem na 
razpolago spovednik iz Maribora.  
    Na dan prvega sv. obhajila bodo 
nekatere klopi rezervirane za starše 
prvoobhajancev. Fotografiranje 
med obredom je dovoljeno samo 
uradnemu fotografu.  
 

 
ŽUPNIJSKO ROMANJE  bo letos v 
soboto, 18. junija v Petrovče, 

romarsko središče 
celjske škofije. 
   Obiskali bomo še 
nekaj drugih zanimivih 
krajev. Cena je 35,-€. 

Farani vabljeni, da rezervirate čas. 
Odhod bo ob 7h zjutraj in vrnitev ob 
19h. Informacije in prijave: zakonca 
Marija (tel. 031 397 704) in 
Florjan (tel: 041 394 267) Meglič.  

 

GOSPODOV VNEBOHOD 
Jezusov Vnebohod je konec njegove 
vidne navzočnosti v svetu. Po oprav-
ljenem odrešitvenem poslantvu na  

zemlji se 
Božji Sin 
vrača k 
Očetu, kjer 
večno živi v 

Očetovi slavi. Apostoli ostajajo žive 
priče Jezusovega odrešilnega dela in so 
tudi pooblaščeni, da svet seznanijo z 
evangeljskim oznanilom.   
   Gospod ostaja navzoč v Cerkvi, ki je 
skupnost Njegovih bratov in sester, s 
katerimi je tudi vedno solidaren. Po 
vnebohodu pa je kristjanom najdra-
gocenejša Jezusova navzočnost v sv. 
Evharistiji.                   www.lejourduseigneur. 

 
BLAGOSLOV  NA  SKOKAH 

   V nedeljo 15. 5. so se ob prenovljeni 
kapeli na Skokah 
zbrali številni verniki 
iz Skok in drugih vasi.  
   Med sveto mašo, ki 
jo je spremljal 
cerkveni pevski zbor 
iz Dobrovc, je bil  
blagoslov kapele. 

Navzoče je pozdravil tudi župan občine 
Miklavž, g. Egon Repnik in se 
domačinom zahvalil za njihovo skrb za 
ohranjevanje kulturne in verske 
dediščine.  
   Zahvale so bile izrečene občini 
Miklavž, ki je podprla projekt in prav 
tako pasmeznikom, ki so pri obnovi 
pomagali z darovi ali z delom.  

 

GOSPOD JEZUS, ko si se dvignil 
v nebo, sta angela rekla 
enajsterim: ‘’Kaj gledate v nebo?‘’ 

Štirideset dni prej sta angela 
rekla ženam: ‘’Kaj gledate v tla?‘’   
 

Kam naj torej gledamo? V nebo, 
ali na zemljo?  
Ti nam praviš: ‘’Glejte nebo, ker 

sem šel tja. In molite. 

Toda hkrati sem tudi na zemlji, 

zato glejte tudi dol, ker sem tam 

kjer so ubogi, bolni, zapuščeni, 

grešni. Toliko imate za narediti - 

zanje in zame.’’  
 

Gospod, praviš nam, naj gledamo 
nebo, ne da bi pozabili zemljo in 
tudi obratno, kajti vse kar 
delamo na zemlji tistim,  
ki so tvoji, storimo tebi. 

Cardinal Godfried Danneels 
 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

 

NATAKARICA prinese gostu kavo in 
reče: ''Bolj deževno izgleda, kajne?'' – 
Gost: ''Ja drži. Toda če dobro pogledam 
se vseeno opazi, da je kava.'' 
 

MOŽGANI - So ljudje, ki z dvojno 
velikostjo možganov ne bi bili bolj 
pametni, ampak le dvakrat bolj neumni. 
 

NA VLAKU – ''Gospa, ali lahko rečete 
vašemu sinu, naj me neha posnemati?'' 
– Otrokova mama: ''Erik, nehaj delati 
take neumne kretnje.''  


