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PRI VODNJAKU 
 

   Od očaka Jakoba naprej so se pri tem 
vodnjaku napajale množice. Jezus pride 
sem gasit svojo žejo – in 'žejo' drugih. 
   Tudi Samarijanka je žejna. Petkrat že 
prevarana v ljubezni, sedaj v nelegalni 
zvezi, tu sreča Jezusa, ki ji ponudi roko. 
 

 
 

   Jezus spregovori o žeji in vodi, 
toda on pokaže ''živo vodo, ki teče v 
večno življenje''. To je Božja 
ljubezen, katere izvir je Njegovo 
srce. Jezus se ji razodene bolj kot 
drugim ljudem: ''Mesija! Jaz sem!''  
 

   Iskalko prave ljubezni, tolikokrat 
prevarano, sedaj nagovori sam Bog 
da sprejme njegovo pristno in trajno 
ljubezen. To bo desegla s češčenjem 
Boga v ''duhu in resnici''.  
 

     V ženi se sproži nova dimenzija. 

 
 

Potešena svoje žeje, Jezusa ne želi 
ohraniti samo zase. Steče v mesto, 
da oznani ljudem, naj tudi drugi 
odkrijejo ta ''vodnjak žive vode - 
božje ljubezni''. Tudi njeno srce je 
postalo vodnjak vzvišene ljubezni, 
ki pripelje brate k Jezusu. ''Vsa 
Samarija'' se je zbrala pri Jezusu. 

   Nekoč, po Binkoštih, bodo iz 
Jeruzalema pregnali Jezusove 

učence in jih bo sprejela ravno 
Samarija (Apd 8,4-8). 

 

   Samarijanka nima imena, zato 
je lahko kdorkoli. Prav je, da v 
njej prepoznamo sami sebe. Vsak 
človek je zaradi greha suhi 
studenec. Jezus prihaja, da ga 
poglobi do izvira žive vode, pre-
poznavanja tiste bogopodobnosti, 
ki se poteši samo ob pitju 'žive 
vode', to je ljubezni Svetega Duha.   
 

   Naj Samarijanka prosi za nas, 
da ne bomo umirali od žeje, 
medtem ko je Jezus, vir žive vode, 
tik ob nas.                               župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  –   sv. maše med tednom so v kapeli. 

NEDELJA, 15. marec    7.30 - za žive in rajne farane  Večne molitve - do 9h 

DRUGA POSTNA 10.30 za + Jožefa Breznika (obl)  

PONEDELJEK,  16. 3.. 8.00 za + duhovnike, ki so delovali v naši župniji 

Hiolarij in Tacijan, muč 10.30  - za žive in rajne rože živega rož. venca 

Večne  molitve 17.00 za + Ano in Martina Zavec, Simona Bračiča in sor. 

- Večne molitve ostanejo. Verniki vabljeni, da molite doma v času,  
ko je na programu vaš kraj. 

- Župnik mašuje v cerkvi brez ljudstva, po namenih in ob uri kot je na 
programu.          -  Zadnja kapela je čez dan odprta, za osebno molitev 

TOREK 17. 3. ;  Patrik, šk, 18.00 za + Anico Štancer  

SREDA, 18. 3.  
18.00 

za + Albina Komauerja,njegove starše, starše 
     Tepej in dva brata          molitev za družine Ciril Jeruzalemski, šk, c.uč.  

ČETRTEK,  19. 3.  
10.30 za + Jožeta Hozjana (žpk) 

17.30 molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim 

JOŽEF, ženin D. Marije 18.00 za + Jožefa in Nežo Cvetko ter sorodnike 

+ PETEK,  20.  3.   17.30 Križev pot v kapeli 
Martin iz Brage, šk 18.00 za + Slavka Breznerja (obl) 
SOBOTA, 21. 3.  18.00 za + Antona in Milko Režek ter Boštjana Kotnika  
Serapion, šk, muč 

NEDELJA, 22. 3.  

TRETJA POSTNA  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Stanka Predana ter Marijo in Ivana Pregl 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 15. 3.   
druga postna  

VEČNE MOLITVE  

9.00 za +  rajne iz družine Velišček 

16.00 za + Ivano in Jožefa Pleteršek ter Jozico Krznar 

ČETRTEK, 19. 3. Sv. Jožef 17.00 za + Mirka in Jerico Kac ter sorodnike 
NEDELJA, 22. 3.  

9.00 za + Pokojne iz družin Kokolj in Toličič 
tretja postna  

KAPLJICA ROSE 

Dajte Božji  
besedi priložnost,  
da deluje v vas.  

Bruno Picard 

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  

Slivniški župnijski list 
Leto 19, številka 12 15. marec 2020 

TRETJA POSTNA NEDELJA  - PAPEŠKA 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

 »Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu 
jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, 

postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.« 
 (Jn 4,13-15) 
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PAPEŠKA NEDELJA. Ob obletnici 
izvolitve papeža Frančiška bomo zapeli 
zahvalno pesem in zanj molili. 
 

TEDEN DRUŽINE je od praznika Sv. 
Jožefa 19. 3. do Oznanjenja Gospo-
dovega, 25. 3. Družine vabljene k sv. 
maši in molitvi za družine.  
 

TRETJA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v petek ob 20h. 
 

DRUGA ZAKONSKA skupina  ima 
srečanje v petek ob 20h. 
 

ŠESTA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v soboto ob 20h. 
 

PRVOOBHAJANCI in STARŠI 
duhovna obnova predvidena za soboto, 
21. 3. odpade iz zdravstvenih razlogov. 
 

POSTNA SPOVED  Prihodnjo 
nedeljo 22. 3. bo med 
nami spovednik. Na 
razpolago bo pred in 
med sv. mašo; v 
Slivnici in na 
Dobrovcah.  
Spovednica bo 
zaščitena pred 

možnostjo prenosa okužb.  
 

POSTNO ROMANJE NA PTUJSKO 
GORO na tiho nedeljo, letos odpade iz 
zdravstvenih razlogov.  
 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET  
   Izbira članov 
Župnijskega sveta za 
obdobje 2020 -'25 
predvidena za v 
nedeljo 22. 3. je po 

navodilih škofov prestavljena. Datum 
bo določen in objavljen pozneje.  
 

 V VEČNOST JE ODŠLA 
KATARINA  ZOREC iz Hotinje vasi. 

 Molimo zanjo! 
 

VEČNE MOLITVE 
Naši župniji je 15. in 
16. marca zaupano 

češčenje 
Najsvetejšega v 
imenu celotne 

nadškofije. 

Jezusu prinesimo 
prošnje, hvale in  

zahvale. Program: 
PONEDELJEK, 16. 3. 

- drugi dan  Slivnica 

 v zimski kapeli do 16.30h 
 

 8h sv. maša v Maranati,  

sledi češčenje 

  9h - do 10.30h Slivnica 

 10.30h sv. maša, litanije, križev pot 

 11.30h - do 12.30h Čreta 

 12.30h -13.30h Radizel 

 13.30h – 14.30h Hotinja vas 

 14.30h – 15.30h  Orehova vas 

 15.30h – 16.30h Šestdobe, 
Polana, Sliv.Poh. 

   Prestavitev češčenja v cerkev 

 16.30h – 17h prvoobhajanci, 
birmanci in drugi veroučenci 

 17h slovesna sv. maša ob sklepu 
češčenja (zbor duhovnikov). 

 

 

POJASNITI POST OTROKOM   (3) 
Nadaljevanje -  tretji način 

Spoznati običaje v zvezi s postom  
1. Razložite, kaj pomeni post. Za 
kristjane je post tudi obvezen. Namen 
je posnemati Jezusa med 40-dnevnim 
postom v puščavi, ko ni nič jedel in nič 
pil. Post zato pomeni biti blizu Jezusu.  
-  Otroku se nikakor ne more dati post 
odraslih. Lahko pa se mu predlaga neka 
delna odpoved (bonboni, igra…) 
- V tem času več mislimo na druge, 
posebej na tiste, ki nimajo dovolj hrane. 
Če darujete kaj za uboge, naj gre vaš 
otrok zraven, ko izročate dar.  

2. Opogumite ga 
za spokornost. 
Morda je prezgodaj, 
da bi razumel greh 
in priznanje, ki mu 
sledi Božje odpuš-

čanje, toda če ga opogumite da prizna 
drobne napake (prepiri, laž, ipd.), 
pripravljate teren, da postane dober 
kristjan. Dajte mu občutiti, da mu je 
odpuščeno, da je zopet svoboden in 
povejte, kako neizmerno ga Bog ljubi.  
3. Razložite otroku simboliko vode, ki 
ima v krščanstvu veliki pomen. Pri 
krstu nas je očistila izvirnega greha. 
Postavite v hišo kropilnik. Kot voda 
očisti naše telo, tako Bog, tudi po vodi 
(krstni in blagoslovljeni), očisti dušo. 

 4. Da je prijateljski 
odnos do Boga veliko 
vreden, je treba otroku 
dobro pojasniti. Večna 
sreča je odvisna od tega. 

Otrok mora razumeti kako Bog želi, da 
je človek v dobrih odnosih z vsemi. Za 

to se opove nekaterim stvarem, jih 
odrine. Nekatere reči, ki jih imajo radi 
določeni ljudje, so ovira za njihovo 
prijateljstvu z Bogom.  
www wikiHow comment+expliquer+le+carême 

 

SVETI JOŽEF, MOJ PRIJATELJ 
Ti, ki si potoval 
med žarki svetlobe; 
in v temi.  
Nauči me srečati 
Gospoda  
v vsakdanjosti 

mojega življenja.  
Ti si priča o presenetljivem 
delovanju Svetega Duha. 
Pomagaj mi prepoznati njegova 
 čudovita dela in se mu podvreči. 
Nauči me imeti odprto dlan  
in odprto srce.  

www http://prions.canalblog.com 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

AVTOSERVIS – ''Je moj avto po-
pravljen?'' - Mehanik: ''Zavore res niso 
čisto v redu, je pa hupa bolj glasna.'' 
 

KAŠELJ – pacient: ''Doktor, Kaj naj 
naredim. Ves čas močno kašljam in po 
grlu me tako draži, da komaj diham?'' – 
Zdravnik: ''Kadite?'' – Pacient: ''Kot 
nor. Pa nič ne pomaga.'' 
 

OLAJŠANJE – Moški je stopil z eno 
nogo na pločnik, z drugo na cesto in 
padel. Policaj mu reče: ''Čisto pijan si. 
Z mano greš na postajo.'' - Moški: ''A 
res, pijan sem? To mi je tolažba. Sem že 
mislil, da sem invalid, ker sem padel.'' 


