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ROJENI ZA VSTAJENJE 
 

   Postne nedelje nas pripravljajo na 
Velikonočno obnovitev krstnih obljub, 
po katerih se z Jezusom potopimo v 
njegovo smrt in njegovo vstajenje. Ob 
Samarijanki smo Jezusa spoznali kot 
Živo vodo, ob sleporojenem kot Luč in 
ob Lazarju Vstajenje in Življenje 
 

 
 

Nekaj misli ob obujenju Lazarja. 
 

1. Lazar je bolan. Zakaj Jezus ne gre 
takoj preprečit smrt? Jezus pokaže, 
da Božja rešitev za človeka ni 
podaljševanje zemeljskega živ-
ljenja, ampak novo življenje. Tja 
pa se pride samo preko smrti. 
 

2. Ob prihodu do ''Lazarjevih'' ne 
gredo h grobu da bi Jezus ''na vrat na 
nos''  obudil Lazarja, ampak  začne  

 
 

veličastni pogovor s sestrama. ''Ko 
bi bil ti tukaj,…'' reče Marta. Jezus 
odgovarja: ''Vesel sem, da nisem bil 
tu, da boste verovali.'' Prebuditi 
vero, je vrhunec tega dogodka. 
 

3. Marija, ki se približa brez besed, 
se zazre v Jezusa, ne v grob. 
Rešitev ni v objakovanju, ampak 
v zaupanju v Jezusa.  
 

4. Lazar obujen! Pričakovali bi, da 
bo ''pričeval, kaj je videl na drugi 
strani smrti''. Pa niti besede o tem.  
Človeku, ki pozna Jezusa in vanj 
veruje, to pričevanje ni potrebno. 
Dovolj je Jezusovih besed in 
njegovih dejanj, da mu zaupamo.  
 

5. Lazar ima povoje na obrazu. 
Morajo ga razvezati, osvoboditi, da 
lahko vidi Jezusa. To je vabilo v  
razmislek, ali imamo tudi mi kake 
povoje na ''očeh naših src'', da ne 
vidimo Jezusove navzočnosti in 
njegove rešitve tudi takrat, ko 
naše telo zajame grob.  

    župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 29. marec    7.30 - za žive in rajne farane   

PETA POSTNA - tiha 10.30 za + Franca Šömna 

PONEDELJEK,  30. 3.. 17.30 Križev pot  

Janez Klimak, opat 18.00  - za zaustavitev epidemije 

TOREK, 31. 3.  17.30 Križev pot  
Gvido, opat 

18.00 za + Benjamina Čandra 
     molitev za misijonee 

SREDA, 1. 4.  17.30 Križev pot  

Tomaž Toletinski, muč,  18.00 
za + Leopoldino Auguštin, starše Nežo in  
        Martina ter vnuka Tadeja 

ČETRTEK, 2. 4 17.30 Križev pot  
Frančišek Paolski, red 18.00 - za zdravje -               molitev za duh. poklice 

+ PETEK,  3.  4.  prvi petek 17.30 Križev pot  
Obisk bolnikov odpade 
 Rihard škof 18.00 

za + Angelco Medved, starše Medved  
        in Koren  -     po maši pobožnost 1. petka 

SOBOTA, 4. 4. - prva sobota 17.30 Križev pot  

Izidor Seviljski, šk, c. uč. 18.00 za + Ludvika Megliča, starše Meglič in  
        Beranič   - po maši pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 5. 4.  

CVETNA NEDELJA 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.00 
za + Angelo in Ivana Obner ter Franca  
        Greifonerja 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 29. 3.   
peta postna - tiha /// Ni sv. maše 

NEDELJA, 5. 4.  
/// Ni sv. maše 

CVETNA NEDELJA 
KAPLJICA ROSE 

Nakloni mi modrost  
in razsodnost, da bom dobro 

opravil svoje delo, 
 tudi v sovražnem okolju.  

Bob Grass - https://paroledujour.com 

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 14 29. marec 2020 

PETA POSTNA NEDELJA  tiha 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Marta je dejala: »Vem, da bo vstal ob vstajenju poslednji dan.« Jezus 
ji je rekel: »Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo žível, 
tudi če umre; in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. 

Veruješ v to?« Odgovorila je: »Da, Gospod Trdno verujem,  
da si ti Kristus, Božji Sin.      (Jn 9, 30.33-34) 
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PANDEMIJA koronavirusa je 
ustavila skupne dejavnosti na župniji.  
 

Svete maše župnik 
daruje v cerkvi vsak 
dan ob 18h; pred 
mašo, ob 17.30h pa je 
križev pot in ob 20h v 

Maranati rožni venec ter druge molitve.  
 

ZVONJENJE  Škofje so povabili, 
da se v času krize koronavirusa vsak 
ponedeljek ob 20h v cerkvah 

zvoni. Verniki vabljeni, da v 
tistem času prižgete sveče na 
oknih in skupno molite za 
ustavitev pandemije. 

 

VELIKONOČNI PRAZNIKI se po na-
vodilu škofov obhajajo brez ljudstva. 
 

CVETNA NEDELJA Župnik 
mašuje za zaprtimi vrati in napravi 
blagoslov zelenja. Verniki pripra-

vijo zelenje doma in ga 
pokropijo z blagoslovljeno 
vodo. Sv. mašo lahko 
spremljate ob 10h na TV2. 
 

 V VEČNOST STA ODŠLA 
JANEZ ŠKET iz Hotinje vasi in 
RADOSLAV MIHELAK iz Slivnice. 

 Molimo zanju! 
 

RADIJSKI MISIJON bo od 29. 3. 
do 4. 4. To bo vernikom 
letos še posebej v oporo, 
saj letos velikonočnih 
praznikov ne bomo 
obhajali skupaj. 

 

ODKRILI SMO BOGA 
Zdravnik iz Lombardije, ki skrbi za 
okužene s koronavirusom pričuje. 

       Nikoli si v niti najtemnejših nočnih 
morah nisem predstavljal, da bi lahko 
videl in doživel, kaj takega, kar se v 
naši bolnišnici dogaja že tri tedne. 
Nočna mora teče kot reka, reka postaja 
večja in večja. Na začetku jih je prišlo 
nekaj, nato na desetine in nato na 
stotine in zdaj nismo več zdravniki, 
ampak smo postali razvrščevalci na 
tekočem traku, da se odločamo, kdo naj 
živi in koga naj pošljejo domov, da 
umre.  

 
    Do pred dvema tednoma smo bili 
kolegi in jaz ateisti. Bilo je normalno, 
saj smo se naučili, da znanost izključuje 
Božjo prisotnost. Vedno sem se smejal 
staršem, ki so hodili v cerkev. 
   Pred devetimi dnevi je k nam prišel 
75-letni župnik. Bil je prijazen človek, 
imel je resne težave z dihanjem. S seboj 
je  imel  Sveto pismo in navduševalo 
nas je, kako predano ga je prebiral 
umirajočim in jih držal za roko. Ko smo 
imeli čas, smo ga poslušali - utrujeni, 
preplašeni, psihično in fizično zbiti 
zdravniki. Dosegli smo svoje meje, ne 
moremo storiti več. Vse več ljudi 
umira. Izčrpani smo. Dva kolega sta 
umrla, drugi so se okužili. 
   Spoznali smo našo mejo in potrebo po 
Bogu. Začeli smo prositi za pomoč. Ko 
imamo nekaj prostih minut, molimo. 

Nekoč goreči ateisti zdaj vsak dan 
iščemo svoj mir in prosimo Gospoda, 
da vzdržimo in preživimo, da bi lahko 
še skrbeli za bolne. 
   Včeraj je 75-letni župnik umrl. Do 
konca je med nas prinašal MIR. Kljub 
120 mrtvimi v treh tednih, kljub naši 
izčrpanosti in svojemu težkemu stanju 
nam je prinašal MIR, za katerega nismo 
več upali, da bi ga kdaj našli. 
   Pastir je šel k Gospodu in kmalu mu 
bomo sledili tudi mi, če se bo tako 
nadaljevalo. Že šest dni nisem bil 
doma, ne vem, kdaj sem zadnjič jedel. 
Zavedam se svoje nekoristnosti na tej 
zemlji. A tudi svoj zadnji dih podarjam, 
da bi lahko pomagal. 

Julijan Urban, 38. letni zdravnik  
 

Naj  bo še tako boleče, coronavirus 

omogoča odkriti ljudi, ki se darujejo. 
 

 DAROVAL SE JE ZA BRATA 
   Don Giusseppe Berardelli je 
zbolel za koronavirusom. Farani so 
mu kupili respirator. Toda svoj 

respirator je dal 
mlajšemu bolniku in 
kmalu po tem umrl.  
   Don Giusseppe je 
bil star 72 let. 14 let 

je bil župnik v kraju Casnigo, v 
pokrajini Bergame. Farani in krajani 
sploh z županom na čelu so ga 
izredno cenili kot prijaznega, 
uslužnega, požrtvovalnega. To je 
bilo vidno tudi v tem, da je skupaj z 
drugim duhovnikom ustanovil 
center za pomoč ubogim.  

www, aleteia.fr 

MOLITEV ZA POGUM.  
 

Gospod, bodi moja trdnjava  
in moj šČit. 
Moje srce je polno zaupanja vate. 
Moje srce je z vso močjo  
na razpolago, da služi Tebi  
in hoče iti naprej,  
v službi dobremu in lepemu.  
 

Pomagaj mi dati najboljše od 
sebe, sebe pozablajti,  
da bi lahko uveljavil  
Tvojo dobroto in ljubezen. 
 

Pomagaj mi osredotočiti se na  
Tvojo Besedo, ki je polna moči, ki 
opogumlja in premaguje vse ovire.  
Pomagaj mi dati na razpolago vse 
talente, ki si jih položil v mene, 
da bi uspel premagati ovire,  
ki se postavljajo na pot služenja 
in slavljenja Tvojega veličastva.  

 www.sainte-rita.net/espace-prieres. 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

HUJŠANJE – Dama vpraša prijateljico: 
''Ali ti res slediš dve shujševalni kuri 
hkrati?'' – Druga: ''Ja, ker ob eni nisem 
imela dovolj za jesti.'' 
 

OKNA – Mojster reče vajencu, naj gre 
pobarvat okna. Čez nekaj časa se 
vajenec vrne in vpraša: ''Ali okvirje tudi 
naj pobarvam?'' 
 

RAČKA – ''Lukec, zakaj ti greš vedno s 
kruhom na stranišče?'' – ''Da rački na 
stranišču dam jesti.'' 


