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7. NEDELJA MED LETOM 

 

OD ZAPOVEDI K LJUBEZNI 
 

   V nadaljevanju govora na gori nas 
Jezus vabi, da preidemo od morale: 
zapoved - prepoved, k morali ljubezni.  
    Človek teži za tem, da zaobide, zniža 
zahteve zapovedi. (To je močno vidno v 
državni zakonodaji, ko je treba 
nenehno nova dopolnila k zakonom, da 
bi zajezili izmikanje zakonom.)  
 

 
 

   Jezus ne razveljavi nobenega 
zakona ''postave'', hoče pa, da bi 
ljudje v njih videli pot k svobodi. 
Svoboda pa ni v tem, da človek dela 
kar bi se mu zahotelo, to bi bilo 
suženjstvo strasti. Svoboda je v tem, 
da človeka nič ne ustavi pri dobrih 
delih. Ne dela več dobro zato, ker je 
''ukazano'', ampak zato ker je tako 
prav  v  božjih  očeh,  ker  to  Boga  

 
 

''razveseli''. Taka dejanja postanejo 
Božje delo. To so dejanja ljubezni.  
   Prof. Daniel Marguerat (Švica) je to 
rekel takole. ''Morala Evangelija 
stremi po tem, da bi željo neskon-
čnega Boga vpisala v vsakdanje 
življenje.'' To človeku omogoča 
izkusiti neizčrpno skrivnost Boga, 
ki prebiva v nas.  
 

   Apostol Pavel opominja, da smo 
po krstu ''tempelj Svetega Duha.'' 
To je izredno visoko dostojanstvo, 
ki pa še raste s človekovim 
prizadevanjem, da bi Bogu dal na 
razpolago  svoje življenje.  S tem 
se človek uči ljubezni pri Bogu, ki 
edini more naučiti ljubiti tako kot 
ljubi on.  
 

   Od dne do dne, ko človek 
prakticira Božje delo, se 
spreminja in postaja bolj Božji, 
oz. bolj svet, kar tudi naroča sveto 
pismo: ''Bodite sveti, ker je vaš 
nebeški Oče svet.''  

župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA, 23. februar   7.30 - za žive in rajne farane 

SEDMA MED LETOM 10.30 za + Anko Robič   
PONEDELJEK, 24. 2.. 

18.00 za + starše Anico in Franca Žagavec 
MATIJA APOSTOL 
TOREK, 25.  2.  

18.00 
za + Magdaleno Gradišnik 

molitev za misijone Valburga, red  -  pust 

++ SREDA, 26. 2.    7.30 za + Jožeta Hozjana  (pepeljenje) 

Pepelnica – strogi post 18.00 
za + Andreja Javornika  (pepeljenje) 

molitev za družine 
ČETRTEK,  27. 2.  

18.00 za + Antona Lavriča, (osmina) 
Gabriel ŽMB, red 
+ PETEK,  28. 2.  17.30 Križev pot v kapeli 

Roman, opat 18.00 za + Ljudmilo Jurman 
 češčenje Najsvetejšega 

SOBOTA,  29. 2.  18.00 za + Terezijo Mohorko 
Danijel Bortter, vojaški kurat 

NEDELJA, 1. 3.  
PRVA POSTNA  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Jožefa in Justino Falež ter brata Janeza 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 23. 2.   
sedma med letom 

9.00 za + Marijo in Adolfa Hedl 

SREDA,  26. 2. - pepelnica 17.00 za + Marjana Vindiša  (pepeljenje) 

PETEK,  28. 2. 17.00 za + Antona Šelja (osmina) 

SOBOTA,  29. 2.  17.00 za + Miroslavo Auguštin 
NEDELJA, 1. 3.  

9.00 za + Vesno Purg 
Prva postna  

KAPLJICA ROSE 

  Ni pomembno to,  
kar ti je bilo odvzeto.  

Pomembno je, kaj boš storil s tem,  
kar ti je ostalo.  

http://jesus83marie.centerblog.net 

 

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  
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SEDMA  NEDELJA  MED  LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži 

svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike  

in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci  

svojega Očeta, ki je v nebesih.                  (Mt 5,43-45) 
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ŠOLSKE POČITNICE bodo od 24. 2. do 
28. 2. Ta čas tudi ni verouka. Otrokom 
in učiteljem želimo prijetne počitnice.   
 

ČETRTA ZAKONSKA SKUPINA ima 
srečanje v ponedeljek, ob 19.30h 
 

PEPELNICA  je začetek 40-dnevnega 
postnega časa. Post 
nam pomaga k 
spoznanju greha in 
v boju proti njemu.  

   Pri tem so nam v pomoč spokorna 
dela. Sv. pismo posebej izpostavi tri: 
zdržek pri hrani, molitev in miloščino.  
 

POSTNA POSTAVA post in zdržek. 

- zdržek od mesa in mesnih jedi je  
odpoved mesu in mesnim jedem –  
določen je za vse petke v postu; in veže 
vse starejše od 14 let naprej.  

- strogi post je 
odpoved hrani, ko 
se vernik lahko le 
enkrat na dan do 
sitega najé in veže 

od polnoletnosti naprej.   Dneva stro-

gega posta sta 2: pepelnica in veliki 

petek. Postna postava tudi naroča 
vernikom prejeti zakrament spovedi in 
sveto obhajilo v velikonočnem času. 
NA POSTNE PETKE bomo molili križev 
pot pol ure pred večerno sv. mašo. 
 

  V VEČNOST JE ODŠEL 
   Msgr FRANC BOLE, 
duhovnik, ustanovitelj 
revije in Radia Ognjišče, 
urednik revije, pastoralni 
delavec, ki je spodbujal 

pastoralno vnemo v Cerkvi na 
Slovenskem.                Molimo zanj! 

 

    V VEČNOST JE ODŠEL 
ALOJZ GREIF cerkveni ključar več 
kot 30 let, 60 let cerkveni pevec, vse-
stranski sodelavec v župniji in 
pokončni kristjan. Pogreb bo v 
ponedeljek ob 15h.   
Bog naj mu bo bogati plačnik.  

 Molimo zanj! 
 

ZAVAROVANJE CERKVENIH 

OBJEKTOV  IN DEJAVNOSTI. Prejeli 

smo račun za celo leto 

v višini 817,14€ (račun 

je na oglasni deski). 

Prihodnjo nedeljo, 1. 

3. bo darovanje za 

zavarovanje. Vernike prosimo, da 

prispevate po svojih močeh. 

        Gospodarski svet in župnik 
 

ŽENSKI ZAJTRK. 
 

Društvo DIŽ vabi vse žene na ŽENSKI 
ZAJTRK, ki bo v soboto, 7. marca od 
7.30h do 11 v centru Don Bosco v MB,  
Engelsova 66. Gostja bo ddr. Venera 

Vidrih Perko.  
Prijava obvezna! 
Dostop do nje je 
na spletni strani:  
www diž.si.   

 

VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ  
OČETOV IN SINOV bo v Mariboru v 
prostorih škofijske gim. na Vrbanski 30 
v soboto, 14. marca od  9h do 17h.  
 

POST Z OTROCI 
Pepelnica prebuja našo željo po 

vrnitvi v Božji objem. 
Pomembno je,  da tudi  otrokom  damo  

zaznati, da ta sreda ni enaka kot ostale. 
 Potrebno je, da se jih primerno starosti 
vključi v pot spreobrnjenja 
(poboljšanja).  Za takšen začetek je 
zelo pomembno, da se 
starši z otrokom udeležijo 
sv. maše in skupaj z njimi 
prejmejo pepeljejnje. Ta 
obred jim bo vzbujal 
veliko vprašanj, kar daje 
priložnost, da se jim 
marsikaj pojasni. 
  Pepel je zgovorno znamenje. Ta prah 
nam pove, da brez Boga nismo nič. 
Lahko prižgete košček papirja, ki ga 
ogenj použije. To nas spomni na naše 
grehe, ki zgorijo v moči božje ljubezni.  
   Ta dan se kristjani tudi podajo v 
dvojo vajo. Odpoved mesu (zdržek) in 

odpoved 
hrani 

(post). To 
sicer 

otroke po 
cerkvenih 

predpisih ne veže, je pa pomembno, da 
se z opazovanjem odraslih v to uvajajo.   

   Trojna vrata. Post nas vabi, da Bogu 
na stežaj odpremo vrata srca. Za otroke 
imamo lahko primerjavo trojih vrat, ki 
jih je treba odpreti, da Bog pride k nam: 
post (odpoved hrani in drugim 
dobrinam), molitev in delo za uboge 
ljudi (miloščina ali pomoč). Lahko so 
trije PPP (P- pokora, P- post in P-
pomoč).  
   Otrokom se lahko naredi koledar, ki 
jim bo pomagal vidno spremljati postno 
napredovanje. Za vsak dan so odprta tri 
polja. Čeprav te tri stvari niso enake, 
bodo otrokom dale možnost dojeti tri 

postne osi. Po svoji iznajdljivosti lahko 
naredite na papir začetek in na drugem 
koncu Veliko noč, vmes otrok za vsak 
dan lahko nalepi znamenja napredka 

(križec, kelih, dlan...in 
vstali Jezus). Nedelje so 
poudarjene kot 
posemezne etape, da se 
otrok lažje orientira.  
  Da se otroka spodbuja 
k vztrajnosti, se lahko 
dodajo simboli uspeha. 

     Otrokovo označevanje njegovih 
uspehov ali neuspehov naj bo osebno in 
diskretno. Ne gre za tekmovanje niti 
preobremenjevanje sebe. Lahko pa vidi 
svoje slabosti, svoje uspehe in svoje 
napredovanje na poti k Jezusu. 

 

www aletia.fr.org 19. 2. 2020 
 
MISEL TEDNA 

SLEDOVI PEPELA na mojem čelu  

in na mojih rokah 

mi kažejo pot. 
p.  charles Singer 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

KAZEN – Oče in sin kolesarita. Sin 
pelje preko čebele na cesti. Oče: ''Za 
kazen dva tedna ne boš dobil medu.'' 
Peljeta se naprej, na cesti leži ptiček, ki 
ga oče povozi. Nato sin: ''Očka, ali naj 
to povem mami, ali boš to storil sam?'' 
 

PIJAN - Policaj reče pešcu, ki hodi cik-
cak: ''Ali si pijan?'' – ''Nisem Pijan. Kdo 
pa dá svojemu otroku ime Pijan.'' 
 

ZDRAVJE – Janezek. ''Učitelj, če je 
spanje res dobro za možgane, zakaj v 
šoli ni dovoljeno spati?'' 


