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ČETRTA VELIKONOČNA NEDELJA

OZNANILA
SLIVNICA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

sv. maše so v cerkvi brez prenosa na Fb –
šmarnice so v Maranati in so prenašane na Fb

NEDELJA, 3. 5.

Molitev za duhovne poklice – pred Najsvetejšim

9.30
10.00
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- za žive in rajne farane

PONEDELJEK, 4. 5

18.00 za + Olgo Bračič (maša v cerkvi –ni prenosa Fb)

Florijan (Cveto), muč

18.45 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb

TOREK, 5. 5.

17.00

za + Ernesta Koletnika (osmina)

18.00

za + Anteja Crnjaca

Gotard, menih, šk

18.45 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb

SREDA, 6.5.

18.00

Dominik Savio, dijak

za + Andreja Pahiča (z Dobrovc)

zavetnik ministrantov

18.45 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb

ČETRTEK, 7. 5

18.00

Gizela, opatinja

18.45 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb

PETEK, 8. 5.

18.00

Bonifacij IV., papež

18.45 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb

SOBOTA, 9. 5.

18.00

Izaija, prerok

18.45 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb

NEDELJA, 10. 5.
5. VELIKONOČNA

- v dober namen
za + starše Romana in Barbaro Falež
za + Bredo Brinovšek Buhin

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Franca Fingušta, brata in sestri

12.00 Šmarnična pobožnost v Maranati –prenos na Fb
DOBROVCE
NEDELJA 3. 5. - 4. veliko.
NEDELJA, 10. 5. - 5. veliko.
KAPLJICA ROSE

Jezus je za vas
umrl javno,
ne živite zanj
le privatno.
www. citation+sur+jesus
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v Slivnici
v Slivnici
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
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4. VELIKONOČNA NEDELJA – Dobri pastir

ODLOMEK IZ EVANGELIJA
»Jaz sem vrata. Kdor vstopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter
in hodil bo ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato,
da krade, kólje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi
imeli življenje in da bi ga imeli v obilju.«
(Jn 10,9-10)
PASTIR JE NEBEŠKO SKRBEN
V času epidemije smo za ograjo naših
domov v samoti. Vendar pa so ostala
odprta ena vrata, ki so precej
pozabljena, vendar odrešilna. Ta
vrata, se imenujejo Jezus Kristus.
Ko smo se v zagledanosti v svoje ideje,
moči in projekte zapirali vase, pogosto
nismo zaznali Jezusa, ali vsaj ne ravno
izrazito komunicirali z njim, ki je prišel,
da bi mi imeli življenje v obilju.

Človek
potrebuje
poznanje
cilja in za
dosego
cilja tudi
kažipot,
krmilo, spremljevalce na poti.
Ko je Jezus zbiral učence, jim je
pokazal, kje stanuje in ''sta tisti dan
ostala pri Njem'' (Jn 1,39). To je bila
izkušnja doživetja Jezusove bližine,
in varnosti, ki jo nudi. Tako se Jezus
predstvi kot ''pastir, ki varuje svojo

čredo''. Vsako pozna po imenu, kar
pomeni intimnost in absolutno skrb
za to, da bi ''njegove ovce imele
življenje v obilju''.
Ostati v domačnosti z Njim daje
osebno poznavanje in odkrivanje
njegove skrbi za nas. Hoče nas
krepiti z dobro pašo Besed večnega
življenja (Jn 6,68) in Kruhom, ki ''ga
Oče daje iz nebes'' (Jn 6,32).
Mnogi se predstvaljajo kot 'rešitelji',
toda v ozadju so njihovi osebni interesi,
kot 'najemnik, ki mu za ovce ni mar in v
nevarnosti zbeži'.

Jezus je pokazal, da je prišel, da bi
stregel in dal življenje za ovce.
Jezus nas vabi, da se ga držimo
in skozi njega vstopimo v večno
življenje. Zato je potrebno, da
gledamo v isti cilj kot on:
skupnost z Očetom. Iz tega
razloga se ne obotavljajmo
zaupati mu naše skrbi, stiske, tudi
radosti; toda tudi sprejeti njegova
navodila, za dosego cilja.
župnik
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EPIDEMIJA V veljavo vstopa nekaj
sprostitev za obhajanje Sv. maš.
Na splošno velja naslednje:
1. Duhovniki lahko obhajajo sv. maše
od ponedeljka, 4. 5. naprej; če nimajo
razkuževalnih sredstev lahko uvajanje
maš preložijo na kasnejši dan.
2. Sv. maš se
lahko udeležujejo
le
zdravi
verniki, ki
morajo nositi
zaščitno
masko ter si
pri vhodu razkužiti roke. V cerkvah
bodo morali ohranjati razdaljo 1,5
metra in prejemati obhajilo samo na
roke. Po vsaki sveti maši bo potrebno
obvezno prezračiti cerkve.
3. Ponovno se dovoli podeljevanje zakramenta sv. krsta in cerkvene poroke z
največ 15 udeleženci. Cerkveni pogrebi
se izvajajo tako kot do sedaj ob upoštevanju državnih predpisov. Župnijski
verouk je do nadaljnjega še vedno
odpovedan in poteka na daljavo.
4. Prvo sveto obhajilo je mogoče v
majhnih skupinah po pet otrok.
5. Birme so prestavljene na jesen.
6. V kolikor bi čez teden ali dva prišlo
do poslabšanja položaja, bodo škofje
sprejeli nova navodila za ponovno
omejitev verskih dejavnosti.
Tajništvo Pastoralne službe

V SLIVNICI bomo imeli sv. maše
odslej v cerkvi ob 18.uri in ne bodo
prenašane na Fb. Do nadaljnega bo
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odprt samo glavni vhod 15 minut pred
začetkom maše, kjer bo strežnik
vsakemu obiskovalcu razkužil roke.
Šmarnice bodo posebej ob 18.45h v
Maranati in bodo prenašane na Fb, in
sicer iz razloga, da jih birmanci in
prvoobhajanci lahko spremljajo, ker so
dobili posebne naloge.
Vsi ostali veroučenci, tudi vabljeni,
da spremljate šmarnice po Fb. Če želite
zapolnjevati risbo, lahko pri vhodu v
cerkev vzamete plakat (z obrisom
Marije) in v polja (ali zadaj) zapišete
dnevno šmarnično vsebino.

 V VEČNOST JE ODŠLA
VIDA PODERGAJS iz Radizela.
Molimo zanjo!

ZAKAJ MARIJINO 'ČEŠČENJE'?
Češčenje Marije se je močno razširilo
po koncilu v Efezu (431), ki je Mariji
priznal naziv '’Theotokos’’ (=Mati Boga)
ali ‘’Bogorodica’’. V teološkem pogledu
češčenje Marije zajema tri elemente:
 Slavljenje ali blagrovanje, ki zajema
iz besed nadangela Gabriela ‘’Zdrava,
polna milosti, Gospod je s teboj.’’ In
besed Elizabete, ki so tudi v evangeliju:
‘’Blagoslovljena ti med ženami.’’
 Priprošnjica. Besedila iz
prvih stoletij, ki se nanašajo
na Marijo, pripisujejo njeni
molitvi, oz ‘’priprošnji’’ zelo
veliko moč.
 Posnemanje. Marijin zgled
je navdihoval dekleta in žene
že v prvih stoletjih in vse
dodanes. Sv. Ambrož (škof v Milanu,
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+397) je rekel, da je ‘’Marija ena sama
šola, je poučevanje za vse.’’
www.spiritualite-chretienne.com/marie

DOŽIVELA SEM DVE TRAVMI .

Sandy Brown živi v Michiganu v
razdobju treh dni je izgubila moža in
sina, oba žrtvi virusa Covid 19. Ta
kristjanka zatrjuje: ‘’Pokonci me
drži samo Božja moč.’’
Sredi marca je mož
Freddy zaznal znake
okužbe. ''To bo trajalo le
nekaj dni,'' si je rekla
Sandy. 22. 3. več ni
mogel uživati hrane. Takrat je z
njim izmenjala zadnje besede. Dne
26. 3. je umrl.
Naslednji dan je zbolel edini sin.
Hitro ga je odpeljala v bolnišnico.
Takoj je bil sprejet na intenzivno
nego. Kmalu se je pokazalo
izboljšanje.
Zjutraj je že
poslal SMS, da
se počuti bolje.
Toda to ni
trajalo dolgo. Isti dan zvečer je umrl.
Ob tej stiski gospa Sandy pogosto
ponavlja: ''Gospod Bog, Ti si moja
moč; moč, kakršne ni nikjer drugje.
Pridi k meni Gospod.''
www.infochretienne.com/21.4.20

SVETA MARIJA, POMOČNICA
Prihajam k tebi, ker si moja mati,
to mi je zagotovil Tvoj Sin.
Prihajam, da s teboj
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Gospodu izkažem zahvalo.
Ti, ki si Jezusa učila moliti,
nauči moliti tudi mene.
Ti, ki si hitela k Elizabeti,
z isto ljubeznijo tudi mene vodi
do drugih ljudi.
Ti si v Kani prosila Jezusa za
pomoč, nauči tudi meni storiti
vse, kar mi naroča Jezus.
Ti, ki si trpela z Jezusom,
bodi vedno ob meni.
Ti si bila z apostoli na Binkošti,
bodi v Cerkvi vedno ena od nas.
Marija Pomočnica, prosim te,
bodi navzoča v naših družinah.
Pridobi nam zvesto vero ,
izžarevajoče upanje in pristno
ljubezen.
Amen.
http://www.moniales-op.ch/spiritualite/prieres

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
SENDVIČ – Pijanček gre na sejem in se
ustavi pri pultu za streljanje na dobitke.
Nameri, zadene! Dobi želvo. Potem gre
naokrog in se spet ustavi pri istem
pultu. Zadene! Dobi plišasto igračo.
Pogleda in reče: ''Ali nimate več
sendvičev, kot ste imeli še malo prej?''
SPOMIN – Tri žene ob kavici. Prva:
''Jaz sem možu povedala za vse moje
nezveste korake.'' - Druga: ''Kakšna
iskrenost!'' – Tretja: ''Kakšen spomin!''
MOŠKI pride po rokah v gostilno.
Kolegi ga vprašajo: ''Zakaj pa si prišel
po rokah?'' – On: ''Žena mi je rekla, naj
ne poskusim z nogo stopiti v gostilno.''
3

