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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

sv. maše med tednom so v kapeli.
7.30 - za žive in rajne farane
za + Jožeta in Marijo Breznik ter
10.30
sorodnike

SLIVNICA –
NEDELJA, 8. marec
DRUGA POSTNA
PONEDELJEK, 9. 3..

18.00 za + Aleša Vrečko in Ivano Vrečko

Frančiška Rimska, red.
TOREK, 10. 3.

19.00

40 muč. iz Armenije

za + Magdaleno in Jakoba Gradišnika
molitev za misijone

17.00 za + Janeza Škrabla (osmina)

SREDA, 11. 3.

Benedikt, šk

18.00

ČETRTEK, 12. 3.

molitev za družine
molitev za duhovne poklice

Križev pot v kapeli
19.00 za + Terezijo Mohorko
18.30

+ PETEK, 13. 3.
Fridolin, opat

češčenje Najsvetejšega

SOBOTA, 14. 3.

18.00 - v zahvalo

Matilda, kraljica

NEDELJA, 15. 3.
TRETJA POSTNA

- za žive in rajne farane
Večne molitve prvi dan - češčenje do 9h
za
+ Jožefa Breznika (obl)
10.30
7.30

DOBROVCE
NEDELJA, 8. 3.

druga postna

9.00

NEDELJA, 15. 3.

Peter je rekel Jezusu: »Dobro je, da smo tukaj, Gospod! Če hočeš,
postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ko je
še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in glej, glas iz oblaka je rekel:
»Ta je moj ljubljeni Sin,… njega poslušajte!«
(Mt 17,4-6)
GORA SPREMENITVE
Druga postna nedelja nas iz puščave,
kjer je Jezus skušan, popelje na goro
spremenitve.
V ta dogodek nas povede že poročilo
o Abrahamu, ki zapusti svojo deželo in
gre ''kamur mu pokaže Gospod''. Pri
tem ne gre le za zemljepisno potovanje,
ampak za nov odnos do Boga.
Bog povabi Abrahama, da sodeluje
pri Božjem načrtu odrešenja. Pri tem
Boga ne ustavi niti človekov greh.

za + rajne iz družine Velišček
za + Ivano in Jožeta Pleteršek ter Jožico
16.00
Krznar

KAPLJICA ROSE

Zaupanje je stvar,
ki jo je najtežje dobiti;
in jo je tudi najlažje izgubiti.
http://citations -proverbesme chrétien

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

menjenje njegovega življenja. V tej
drži je Abraham ''oče naše vere''.
V evangeliju srečamo Jezusa,
kako se spremeni na gori. V Jezusu
nam Bog pokaže kam človeka
popelje vera. Apostoli v Jezusu
vidijo ''očetovo slavo''. ''Če vidiš
mene, vidiš Očeta''. To Petra tako
prevzame, da pozabi, da se še prej
mora spustiti v ''dolino'' vsakdanjega življenja in prehoditi del poti,
dela, nasprotovanja in smrti.
V Jezusu smo vsi povabljeni v
''deželo'' slave. V moči vere z Njim
stopamo na ''goro spremenitve''.

za + Bredo Brinovšek Buhin

9.00

tretja postna
VEČNE MOLITVE - 1. dan
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA

17.00 za + Dušana Horvata

SOBOTA, 14. 3.

4

Leto 19, številka 11
DRUGA POSTNA NEDELJA

za + Edvarda in Matildo Kurnik

za + Olgo Bračič
19.00

Inocenc I, papež

Slivniški župnijski list

Tako smo vsi postavljeni v enaki
položaj. Nihče ni izključen iz božje
obljube in prav tako nihče ni brez
odgovornosti, ne brez svobode. Vsak
daje odgovor v moči vere, ki zaživi
samo v drži zaupanja. Abraham je
prvi, ki vse življenje oblikuje na
zaupanju Bogu. To prinese spre-

Ta gora spremenitve je vsaka sv.
maša. Človek, poln zaupanja kot
Abraham, v sveti daritvi 'vidi'
Jezusovo slavo in 'sliši' Očetovo
vabilo: »Njega poslušajte«. To je
naše spremenjenje, ko obogateni z
doživetjem Jezusa gremo 'v
dolino' vsakdanjega služenja –
dokler nas On ne povabi v nebo.
župnik
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STARŠI BIRMANCEV imajo sestanek
v sredo, 11. 3. ob 18.30h v Maranati.

ČETRTA ZAKONSKA skupina ima
srečanje v četrtek, 12. 3. ob 19.30h.
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Po cerkvenih pravilih se vsakih 5 let
izbira novi Župnijski Svet: Pastoralni
Svet in Gospodarski Svet.
Izbira članov bo v nedeljo 22. 3.
Kandidata boste napisali na listek, ki
bo pripravljen pri vhodu. Lahko so
ponovno
izbrani
člani
prejšnjega
mandata, lahko se
predlagajo
novi.
Vsak vernik naj
razmišlja koga bo iz svojega okolja
predlagal. Kandidat naj se odlikuje po
iskreni in dejavni veri, pripravljen
žrtvovati se za uspešno pastoralno delo.

Molitev za modro izbiro članov
župnijskega pastoralnega sveta
Dobri Bog, pred nami je za našo
župnijo pomemben dogodek, dan, ko
bomo izbirali člane župnijskega
pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih
in sestrah po navdihu Svetega Duha
prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v
naši župniji opravljali najbolje in jo
bodo sprejeli z odprtim srcem in
odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim
bomo tudi vsi ostali župljani pri tem
odgovornem delu, vsak po svojih
močeh, pomagali s svojimi darovi, in
bomo tako skupaj skrbeli za bogato
življenje naše župnije. Amen.
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3. VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ,
OČETOV IN SINOV bo
v Mariboru v prostorih
škofijske gim. v soboto,
14. marca od 9h do 17h.
ZA ZAVAROVANJE CERKVENIH OBJEKTOV
IN DEJAVNOSTI je prejšnjo nedeljo bilo
zbrano 667,08€ in Dobrovce so
prispevale 280,€.
VSEM DAROVALCEM ISKRENA HVALA!

VEČNE MOLITVE
Naši župniji je 15. in 16. marca zaupano
češčenje Najsvetejšega v
imenu celotne nadškofije.

V dneh češčenja prinesimo
Jezusu prošnje in zahvale.
Program češčenja:
NEDELJA, 15. 3.prvi dan Dobrovce

ob 7.30h sv. maša v
Slivnici in češčenje do 9h, sledi
nadaljevanje na Dobrovcah:
ob 9.h sv. maša, nato češčenje
 ob 10h - do 11h veroučenci.
 11h do – 12h Dobrovce /sledi pavza/
 13.h do - 14.h Skoke
 14.h do - 15h Dravski dvor
 15.h do – 16h pevci
ob 16h sv. maša in zaključek češčenja.
V ponedeljek 16. 3. pa bodo
večne molitve v Slivnici.
POJASNITI POST OTROKOM (2)
nadaljevanje

V prejšnji št. SŽL smo pogledali
prvi način približati otroku post.
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Sedaj si poglejmo drugi načn.
Otroku opišimo glavne dneve posta.
 Pepelnica. Duhovnik s pepelom
zariše znamenja križa verniku na čelo.
Pepel kliče v spomin smrt, ki je napovedana Adamu: ‘’Prah si in v prah se
povrneš.’’ (1.Mz 3,19) Otroku povejte,
da je križ Jezusov simbol.
 40 dni. Otrok naj ve, da je Jezus bil
40 dni v puščavi, kjer mu je hudobni
duh vsiljeval slabe
misli, to so skušnjave. Toda Jezus jih ni
sprejel. Mi sedaj
posnemamo Jezusa.
Post je čas, ko se
več posvečamo misli o tem, kakšen je
naš odnos z Bogom. Delamo kar on
želi, ali se temu izogibamo?
 Veliki teden obhajajte v družini.
Cvetna nedelja pokaže navdušenje nad
Jezusom, kar pa ne prepreči ljudem, da
ga čez nekaj dne obsodijo. Pojasnite
otroku, da vsak človek lahko tako pade
v slabost. Otrok naj začuti, da je veliki
teden poseben, ker povezuje post in
zmago nad smrtjo.
 Veliki četrtek pokaže, kako Jezus
ceni svoje učence, da je z njimi hotel
obhajati zadnjo večejo.
 glede Velikega petka bodite jasni.
Jezus umre. Podrobnosti križanja
podajte skladno z otrokovo starostjo.
Pogosto je dovolj, če mu rečete, da se je
žrtvoval da reši druge. To mu je
pozneje prineslo slavo.
 Velika noč je priložnost barvanja
pirhov, ki so obljuba novega življenja,
ki prihaja po Jezusovem vstajenju.
Veliki teden se konča z veseljem.
Velika sobota je v cerkvi brez obredov,
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kar pomeni pričakovanje obljube
novega življenja. To je srečen dan, ki
pretehta vse odpovedi, vso trpljenje
posta in velikega petka.. To lahko
zaznamo ob blagoslovljenih jedilih, ki
jih zaužijemo na
velikonočno
jutro. Vse to je
Božji dar. Bog je
obljubil in tudi
izpolnil. Vredno
je, da tega Boga slavimo, mu
prepevamo in naprej zaupamo.
https://fr.wikihow.com (se nadaljuje)

POSTNA PROŠNJA
Nas, ki se postimo telesno,
nauči tudi posta v duhu,
da razvežemo vezi krivice
ter zdrobimo nasilne,
in neiskrene misli
do naših bratov.
https://eglise.catholique.fr/

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
SLADKO – »Danes je moj sin pritekel k
meni in me objel.« – »O, kako sladko!«
– »In potem je takoj tekel k svojemu
očetu in rekel: 'Ja, res je. Zredila se je.'«
VOZNIK tovornjaka: ''Šef, vzvratno
ogledalo na tovornjaku je uničeno.'' –
Šef: ''Zamenjaj ga.'' – Voznik: ''Ne
morem. Tovornjak leži na njem.''
REŠITEV – ''Jaka, a si res hudo bolan?''
- ''Zdravnik mi je dal samo še eno leto
življenja. Potem sem ga ustrelil! In
sodnik mi je dal 15 let. Vidiš, tako se
rešuje probleme.''
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