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1. POSTNA NEDELJA

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

sv. maše med tednom so v kapeli.
7.30 - za žive in rajne farane
za + Jožefa in Justino Falež ter brata
10.30
Janeza
- za vse nerojene otroke v ožji in širši
18.00
družini
za + Alojza Greifa (osmina – v cerkvi)

SLIVNICA –
NEDELJA, 1. marec
PRVA POSTNA
PONEDELJEK, 2. 3..

Neža (Agnes) Praška, klarisa
TOREK, 3. 3.

18.00

Kunigunda, kraljica
SREDA, 4. 3.

18.00

Kazimir, kraljevič
ČETRTEK, 5. 3.

Hadrijan( Jadran), muč
+ PETEK, 6. 3. - prvi petek
Fridolin, opat

NEDELJA, 8. 3.
DRUGA POSTNA

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Tedaj mu je Jezus rekel: »Pobêri se, satan, kajti pisano je:
›Gospoda, svojega Boga, môli in njemu samemu služi!‹« Tedaj
ga je hudič pústil, in glej, angeli so pristopíli in mu stregli.

molitev za družine

ŽIVETI OD BOŽJE BESEDE

za + Marijo Cebe
molitev za duhovne poklice

Križev pot v kapeli
za
+
Ano
in
Franca Žiher
18.00

18.00 za + rajne iz družin Štangler in Leber

S pepelnico smo stopili na pot
prizadevanja, da bi povečali našo
zvestobo Bogu. Na začetku te poti
srečamo Jezusa v 40-dnevnem postu v
puščavi. Hudič mu ponuja marsikaj,
toda za ceno neposlušnosti Bogu.

- za žive in rajne farane

10.30 za + Jožeta in Marijo Breznik ter sorodnike
DOBROVCE

NEDELJA, 1. 3.

Prva postna

9.00

za + Vesno Purg

PONEDELJEK 2. 3

17.00 za + Janeza Vidoviča

TOREK, 3. 3.

17.00 za + Franca Jezo

ČETRTEK, 5. 3.

17.00 za + Andreja Pahiča

NEDELJA, 8. 3.

druga postna
KAPLJICA ROSE

Osmislil je moje
življenje, lahko
tudi tvojega.
http://citations sur le
carême chrétien
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9.00
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(Mt 4,10-11)

17.30

7.30

Leto 19, številka 10
PRVA POSTNA NEDELJA

za + Anteja Crnjaca

pobožnost prvega petka

prva sobota,
Perpetua in Felicita, muč
SOBOTA, 7. 3. -

18.00

molitev za misijone

Slivniški župnijski list

za + Bredo Brinovšek Buhin
Izdal Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta: joze.soemen@triera.net;
031 590 556; ℡: 02 60 54 021
℡ Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Skušnjavec enako napada Adama
in Evo kot tukaj Jezusa. Gre za
pogovor med dvema glasovoma:
glas Satana skušnjavca, in Boga
Stvarnika. ''Poslušaj moj glas!''
reče Satan in Jezus odločno odgovarja: ''Poslušaj Božjo Besedo!''
Evin odgovor skušnjavcu je pustil
možnost pogajanja, zato ni bil
učinkovit. Ko se človek pogaja s
satanom, vedno 'potegne kratko'.
Izvirni greh razkriva veliko izkuš-

njo človešva. Človek ni priznal
svojih meja in isto skušnjavo ima
danes. Hoče ''svobodo brez meja''.
Skušnjave, ki jih Jezus sreča v
puščavi, srečujemo skozi vse
življenje. Jezus je Satana razkrinkal:
najprej potrdi njegov obstoj in
potem ga razgali kot lažnivca.
Jezus hodi z nami skozi vso
zgodovino in nam je v pomoč v
boju s skušnjavami.
Post nam govori o naši ''lakoti''.
Česa smo lačni? kariere, denarja,
igric, športa, znanja, Jezus nas uči
odgovoriti na tovrstno 'lakoto':
''Človek ne živi le od kruha (od teh
dobrin), ampak od vsake BOŽJE
BESEDE''. Obilno jo zaužijmo!
Post je urjenje v zaznavanju
dobrin, ki jih prinaša Božja
Beseda. Bolj bomo v tem napredovali, lažje bomo ob Vstalem
Jezusu izpovedali: Verujem v
Očeta, njegovo Besedo in v večno
življenje z Njim.
župnik
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ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA.
je akcija Župnijske Karitas od 2. do 6.
marca. Keson bo pred župniščem.

KVATRNA NEDELJA
prihodnja
nedelja je kvatrna, darovanje pri vseh
mašah bo za bogoslovje.

VEROUK se ta teden nadaljuje po
običajnem redu.

POJASNITI POST OTROKOM (1)

PETA ZAKONSKA SKUPINA ima
srečanje v ponedeljek, 2. 3. ob 19.30h.
KOMISIJA ZA BOGOSLUŽJE IN
DELIVCI SV. OBHAJILA vabljeni na
srečanje v torek, ob 18.30h (po maši).

VEROUK ZA 7. RAZRED bo v
soboto, 7. 3. od 9h do 12h.
PRVI PETEK obisk bolnikov in obhajilo
na domu bo po ustaljenem redu. Zvečer
vabljeni k pobožnosti prvega petka,
V soboto je PRVA SOBOTA, vabljeni k
pobožnosti prve sobote.
VEČNE MOLITVE V NAŠI DEKANIJI
trajajo od 6. do 19. marca. Zaradi
sodelovanja duhovnikov pri teh
molitvah bo v naši župniji ura večerne
sv. maše nekajkrat ob 19h in sicer:
- v torek, 10. marca, ob 19h,
- v četrtek, 12. marca ob 19h,
- v petek, 13. marca ob 19h,
- v torek, 17. marca ob 19h.

3. VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ,
OČETOV IN SINOV bo v Mariboru v
prostorih
škofijske gim.
na Vrbanski 30 v
soboto, 14.marca
od 9h do 17h.
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Post je prvi del časa, ki je vezan na
Veliko noč in ta praznik pripravlja.
To je za kristjana čas priveligirane
bližine Boga. Približati otrokom
post in molitev je težka naloga. Gola
predstavitev odrešilnega žrtvovanja
lahko zveni kruto. Treba je poznati
celotno Jezusovo pot. To lahko
storimo na več načinov. Poglejmo si
enega.
Če želite, da
Vaš
otrok
veruje v Boga,
mu
redno
govorite
o
Jezusu, in ne le ob bleščečih
praznikih. Povejte, da je Bog Oče
dal Jezusu veliko nalogo na Zemlji
in v postu se na to nalogo pripravlja.
Ne spuščajte se v podrobnosti
njegove smrti, osvetlite pa pomen
Njegovega vstajenja od mrtvih.
https://fr.wikihow.com

ŠKOF ZHU BAOYU PREBOLEL
KORONAVIRUS - IN ŠE KAJ

Najstarejši pacient, ki prebolel
koronavirus je Mgr. Zhu Baoyu,
škof v Nayang-u (400 km od Wuhana, kjer je virus izbruhnil).

Za koronavirusom je zbolel 3. 2.
Deset dni pozneje, 12. 2. je test bil
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negativen, 14. 2. na njegovih pljučih
več ni bilo znakov infekcije.
Zdravniki se te ozdravitve veselijo
toliko bolj, ker Mgr. Zhu-ja tarejo še
druge bolezni pljuč in aritmija.
Za mnoge zdravnike je ta primer
izjemen, saj je Mgr. Zhu star 98 let.
Tudi preteklost Mgr. Zhu-ja je
pestra. Po
tem, ko je
več
let
skupaj
z
dvajsetimi
drugimi
duhovniki
kongregacije Sv. Jožefa preživel v
''centru za prevzgojo'', je 19. marca
1995 bil posvečen v škofa in je
opravljal svojo službo dokler sta mu
starost in zdravje to dopuščala.
https://fr.aleteia.org/2020/02/18

VARUJ NAS PRED BOLEZNIJO

V številnih državah se mnogi
trudijo zaustaviti koronavirus.
Kristjani smo povabljeni, da to
podpremo z molitvijo.
Naš Oče, z zaupanjem se
obračamo nate,
da bo koronavirus iz Wuhana
kmalu obvladan
in ne bo več pustošil po svetu.
Nakloni zdravje osebam,
ki jih je virus zajel
in naj zavlada umirjenost
v krajih, kjer je razsajal.
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Sprejmi k sebi vse,
ki so umrli od te bolezni
in potolaži njihove družine.
Pomagaj in varuj zdravniško
osebje in blagoslavljaj vse,
ki sodelujejo v boju proti tej
bolezni, naj jo dobijo pod nadzor.
Gospod Jezus, zdravnik naših duš
in naših teles,
v tej grožnji bolezni
in v nujnosti zdravniške pomoči
ves svet čuti človeško nemoč,
toda Tebi, ki si neskončno
mogočen in ljubeč, zaupamo naša
življenja in naš svet.
Daj nam svoj mir in svoje zdravje.
Marija, varuj nas,
nadaljuj z varstvom nad nami,
po svoji ljubezni nas vodi k
svojemu Sinu Jezusu.
Amen.
https://fr.aleteia.org/2020/02/03

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
VESELJE – Učiteljica napiše na tablo:

''Vesela več mesecev že nisem,'' in
povabi učence, da popravijo stavek.
Janezek: ''Učiteljica, dobite si moža.''
MAMA vpraša: ''Erik, kaj si danes
počel v šoli?'' – ''Erik: ''Raje ne vprašuj.
Boš jutri prebrala v časopisu.''
RIBNČAN hoče na cirkus predstvo.

Blagajničarka: ''Žal, je razprodano do
zadnjega sedeža.'' - Ribnčan: ''Super!
Dajte mi ga.''
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