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 DA  BI  VIDELI 
 

  Po človeških merilih tisti rdečelasi 
pastir iz Betlehema ni bil kandidat za 
kralja, po Božjih pa št. ena. Gospod je 
gledal na srce in Samuel ga je mazilil. 
''Od tega dne ga je napolnjeval Sveti 

Duh'', da bo nekoč lahko ''luč svojemu 
narodu.'' Preko zablod in padcev je 
dejansko David ohranil močno preda-
nost Bogu in tako postal zgled vere.   
 

 
 

   K močni veri nas vabi Jezus ob 
sleporojenem. Jezus nad njim pono-
vi dejanje stvarjenja, ko ''je naredil 
blato'' in mu pomazal oči ter ga 
poslal k izviru vode (Siloa). S tem ga 
je ''preustvaril'' in 'je videl': Videl je 
materialni svet okrog sebe in videl 
je, da je Jezus Mesija, odrešenik.  
  Evangelij potem opisuje dogajanje 
med ljudmi. V ozdravljencu, in do- 

 
ločenem krogu okrog njega raste in 
se utrjuje vera v Jezusa. Hkrati na 
drugi strani enako močno raste 
odpor proti njemu. Eni so odprti, 
da jih napolnjuje Sveti Duh, drugi se 
pred njim zaprejo.  
 

  Ta sleporojeni je simbol človeštva, 
ki je potopljeno v temo nevere, ker 
v Jezusu ne vidi svojega rešitelja. To 
je slepota, ki jo Jezus ozdravlja.  
 

   Na začetku je srečanje med 
'bolnikom' in Jezusom, potem je 
bolnik sam poslan k izviru vode. V 
tem lahko vidimo krstno vodo, ki 
človeku dá začetno milost, toda 
potem je človek poslan, da sam 
hodi zajemat k studencu Božjih 
milosti, da ga napolnjuje Sv. Duh. 
   In na koncu?  Jezus se spet sreča 
z ozdravljencem in ga spodbuja, 
da ne zanemari svoje vere.  

Kako bogata priprava na veli-
konočne praznike, ko bomo tudi 
mi slišali vprašanje: Ali veruješ? 

  župnik 

 OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A  –   sv. maše med tednom so v cerkvi 

NEDELJA, 22. marec    7.30 - za žive in rajne farane   

ČETRTA POSTNA 10.30 za + Stanka Predana ter Marijo in Ivana Pregl 

PONEDELJEK,  23. 3.. 17.30 Križev pot  

Alfonz Turibij , šk 18.00  
- za vse obolele s koronavirusom  in  
   zdravstvene delavce doma in po svetu 

TOREK, 24. 3.  17.30 Križev pot  
Katarina Švedska, red. 

18.00 
za + Radoslava Razdevška, pokojne  
      Megličeve in Tiniko      molitev za družine 

SREDA , 25. 3.  10.30 za + žrtve epidemije in njihove žive svojce 

OZNANJENJE  

GOSPODOVO 

17.30 Križev pot  

18.00 za + pokojne Lobnikove 

ČETRTEK, 26. 3 17.30 Križev pot  

Evgenija, muč 18.00 za + Franca Flajnika   
+ PETEK,  27.  3.   17.30 Križev pot  

Peregrin, red 18.00 za + Jožeta Hozjana 

SOBOTA, 28. 3.  17.30 Križev pot  

Serapion, šk, muč 18.00 za + Alojza Megliča 

NEDELJA, 29. 3.  

PETA POSTNA - tiha 

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Franca Šömna 

D O B R O V C E  

NEDELJA, 22. 3.   
četrta postna  9.00 Ni sv. maše 

NEDELJA, 29. 3.  
9.00 Ni sv. maše 

peta postna - tiha 
KAPLJICA ROSE 

Bolezen je opozorilo,  
ki nam je dano,  

da bi se spomnili bistvenega. 
Tibetanska modrost 

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 13 22. marec 2020 

ČETRTA POSTNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

 Mož jim je rekel: »To je res čudno, da ne véste, od kod je, 
meni pa je odprl oči… Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mógel 
ničesar storiti.«   Odgovorili so in mu rekli: »Ves si rôjen v  

grehih, pa nas boš učil?« In vrgli so ga ven.       (Jn 9, 30.33-34) 
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ŽUPNIJSKI LIST LAHKO DOBITE 
NA SPLETU    ali      V CERKVI.  
P O V E J T E     V S E M !   

 

  SKRBI  ZA  VERO 
Zaradi izrednih okoliščin ob epidemiji 
koronavirusa bodo svete maše brez 
ljudstva,  sicer pa darovane vsak dan.  

V teh dneh epidemije bo tudi vsak 
dan pred sv. mašo križev pot. 

Župnik bo to vršil v cerkvi, verniki pa 
vabljeni, da se z  
molitvijo doma v 
duhu pridružite. Tako 
bo župnija povezana 
in bo sprejemala 
potrebne milosti.  

Okrepljene molitve so lahko 

prošnja za rešitev izpod epidemije 

in okrepitev vere doma in po svetu.  
 žpk 

 

OBHAJALI SMO VEČNE MOLITVE.  
   Večne molitve smo obhajali v času 
epidemije koronavirusa. Nismo se 
zbirali v cerkvi, molitve pa so se vršile.  
   Mnogi so mi sporočili, da so v času, 
ko je bila na programu njihova vas, 
molili doma. Mislim, da se je po 
družinah molilo veliko več, kot se sicer. 

Tudi jaz sem bil 
letos več časa pred 
Najsvetejšim kot 
prejšnja leta, saj ni 
bilo drugih 

organizacijskih 
reči. Ob sklepu sta 

bili dve osebi za ograjo in sta bila tako 
vez med Najsvetejšim na oltarju in 
farani, ki so molili doma. Tudi 
zahvalno pesem smo zapeli, in podeljen 

sklepni blagoslov z Najsvetejšim je šel 
v vse tiste domove, ki ste v duhu 
spremljali to pobožnost. Hvala vam, 
molivci in molivke!  
   Izkušnjo molitve in spremljanje svete 
daritve od  doma uporabimo v teh dneh, 
ko svet ječi v stiski epidemije. 
  Prosimo, da bo virus obvladan, in vso 
človeštvo iz te stiske izzide s trdnejšo 

vero in duhovno močnejše.             žpk 
 

TEDEN DRUŽINE je od praznika  
Sv. Jožefa 19. 3. do Oznanjenja 

Gospodovega, 25. 3. Družine vabljene 
k skupni  družinski molitvi.  

 

 V VEČNOST STA ODŠLE 
MARIJA HOLC s Skok in  
MARIJA BREZNIK iz Radizela. 

 Molimo zanju! 
 

OTROKU RAZOŽITI POST  (4)  
 Post živeti v družini. /Četrti način/    
 

1. Zahvaljujte se Bogu - v vsakršnih 
okoliščinah. 

Naštejte stvari, ki 
jih imate, pa jih 
drugi nimajo: 
hrana, možnost 

šolanja, prijatelj za igro, voda. Vse to je 
na neki način Božji dar, zato pred njim 
ostanemo ponižni. Ker toliko ob Boga 
prejemamo, je prav, da mu tudi 
vračamo. Zato ga slavimo, darujemo za 
cerkev, darujemo za revne… 
2. Poučujte z zgledom. Spoštujte post, 
kolikor je le mogoče. Starš je otroku 

vedno vzornik. Razlagajte otroku 
navade in obrede posta. Ko ga 
spodbujate, da se čemu odpove, naj 
vidi, čemu ste se odpovedali vi.  

   3. Skupaj živite vašo vero. Berite 
sveto pismo, molite in otroka naučite 
najbolj osnovnih verskih reči. Naj sam 
naredi kake reči, vi mu pomagate: 

majhen križec, trnjevo 
krono, pirhi... Vsako 
reč mu razložite, na 
kaj nas spominja.   
 

   4. Postna hrana: ne obilo neokusnih 
reči, ampak okusno, toda malo. 
Odpoved naj bo povezana z molitvijo in 
‘’prihranek’’ darujemo ubogim.  
 

   5. Učite otroka dobrodelnosti. Če 
osamljena oseba živi blizu vas, se 
dogovorite z otrokom, da izdela 
Velikonočno voščilnico in jo izroči. 
Večji otrok lahko že pomaga, ali kar 
sam uredi kako vrtno gredo, zasadi 
zelenjavo, ali rože, ki bodo za cerkev.  
 

   6. Post je čas obogatitve. Ne 
predstavite posta kot čas trpinčenja, 
ampak kot obogatitev: več reda v 
uživanju hrane krepi zdravje, skupna 
molitev nas poveže, z našo uslugo smo 
koga osrečili, bolj smo podobni Jezusu 
in več časa smo z njim.  

Veliki petek prinese 
smrt, ki pa je pot do 
cilja, kar je 
vstajenje. Post nas 
uči sprejeti smrt kot 

pot v novo življenje.  
 

   7. Pokažite veselje nad glavnim 
velikonočnim sporočilom: vstajenje! 
Spodbudite otroka, da ohrani dobre 
navade, ki si jih je v postu pridobil. 
Ostati na višini dobrih del, pomeni 
ostati na višini prijateljstva z Bogom.   
 

www wikiHow comment+expliquer+le+carême 

 

MOLITEV ZA VERO.  

    Moj Gospod, ki si me ustvaril  

in me nikoli ne zapustiš,  

dal si nam svojega Sina,  

ki je premagal smrt,  

             vsako zlo in vsak greh.  
 

Pošlji meni in mojim bratom 

svojega Svetega Duha.  
 

Osvobodi moje srce stiske,  

ki preži nad nami  

v tem času epidemije.  
 

Naj nam srca ne upadejo. S svojo 

močjo daj meni in bratom moči, 

da se prav odzovemo na stisko  

in živimo v vzaupanju vate. Amen. 
http://cteparstbenoit.free.fr/prieres. 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

OBLEKE  – Ona: ''Dragi, se ti ne zdi, da 
je sušilni stroj skrčil moje obleke?'' – 
On: ''Ne, to je naredil hladilnik.'' 
 

KOLO - Blondinka se pelje z avtom. 
Policaj jo ustavi: ''Prehitra vožnja. To je 
za 4 točke.'' - Ona: ''A točke delite? 
Koliko točk pa je potrebno za 
nagrado?'' – Policaj: ''Ko zberete 18 
točk, dobite kolo.''  
 

NASVETI  OTROK  OTROKOM 

 Nikoli ne zaupaj kužku, da bi varoval 
tvoj obrok hrane (Patrik 10 let).  
 

 Če je tvoj oče jezen in te vpraša kako 
izgleda, mu nič ne odgovori (Ana 9 let). 
 

 Nikoli ne reči mami, da njena shujše-
valna kura ni učinkovita (Miha, 11 let). 


