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OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

SLIVNICA –
NEDELJA, 5. april
CVETNA

sv. maše in obredi so v cerkvi brez ljudstva

7.30

- za žive in rajne farane

10.30

za + Angelo in Ivana Obner ter Franca
Greifonerja

PONEDELJEK, 6. 4..

17.30

Križev pot

Irenej iz Srema, šk

18.00

+ Jelko Levar ter Vekoslavo Levar in babico
Matildo Beranič

TOREK, 7. 4.

17.30

Janez Krstnik de la Salle

18.00

Križev pot

za + Franca Špelec in rodbino
molitev za misijonee
Križev pot

SREDA, 8. 4.

17.30

Maksim in Timotej, muč.

za + sestro Marijo Šnuderl ter starše
18.00
Avgusta in Mimiko Lešnik

ČETRTEK, 9. 4

za + Katjo in Branka Voda ter pokojne
Breznarjeve in Otičeve
18.00
molitev za duh. poklice v kapeli

VELIKI ČETRTEK
Spomin Sv Evharistije
in maš. posvečenja
+ + PETEK, 10. 4.
VELIKI PETEK

18.00 - bogoslužje velikegka petka

SOBOTA, 11. 4. -

13.00 Blagoslov jedil iz naše cerkve – prenaša BK tv

VELIKA SOBOTA

18.00

NEDELJA, 12. 4.
VELIKA NOČ

8.00

za + Franca Šedivy, starše Klasinc, brata,
nečakinjo in sorodnike

Slivniški župnijski list
Leto 19, številka 15
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ODLOMEK IZ EVANGELIJA
»Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene,
vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti.« Nato je šel
k učencem in videl, da spijo. Rekel je Petru: »Tako torej,
eno uro niste mogli ostati budni z menoj? Ostanite budni
in molíte, da ne pridete v skušnjavo! (Mt 26,39-41)
REŠEN OSAMLJENOSTI
Pritisk zla je včasih tako močan, da
ljudje svojim bližnjim obrnejo hrbet in
se zdi, kot da zlo zmaguje. To se je
dogajalo v nacističnih taboriščih in še
marsikje.
Moč vpliva na miselnost množice je
doživel tudi Jezus. Na Cvetno nedeljo
ga slavijo, čez nekaj dni ga zapustijo in
zahtevajo smrt.

Vsi kristjani Slovenije velikonočni zajtrk

10.00 - za žive in rajne farane
DOBROVCE

NEDELJA, 5. 4 -

CVETNA

NEDELJA, 12. 4. VELIKA NOČ

///

Ni sv. maše

///

Ni sv. maše

KAPLJICA ROSE

Tvoje vera v Boga bodi vedno
močnejše od strahu.
Zaupa mu, On nikoli
ne razočarara .
www Adoredieu.com
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Po zadnji večerji Jezus pride v
hude preizkušnje. Na trpljenje se je
pripravljal. Ob tem pa se pojavi
osamljenost. Apostoli so njegove
napovedi trpljenja slišali, toda besed
niso razumeli, sicer v Getsemaniju
ne bi spali. Jezus je sam. Edina
tolažba mu je Oče. Naslednji dan se
stiska osamljenosti še stopnjuje:

sam pred Pilatom, sam na bičanju,
sam pod pljunki… Na križu doživlja
celo Očetov molk. ''Moj Bog, zakaj
si me zapustil?''
Res ni slišal Očetovega odgovora,
toda po neuničljivi ljubezni je
Očetovo navzočnost čutil
in je zaklical: ''Oče v tvoje roke
se izročam…''
To je čas, ko Jezus doseže dno
osamljenosti in povzema osamljenost vsega človeštva in vsakega
človeka posebej. Iz te preizkušnje
pa v moči ljubezni, ki ga drži z
Očetom, z močnim glasom izreče
izročitev Očetu. To je krik
bolečine in ljubezni, ki je hkrati
prvi krik novega življenja.
Od Kalvarije naprej nihče na
svetu ne more reči, da je povsem
osamljen. Ljubezen izražena na
križu in pokazana na Veliko noč,
je blizu vsakemu človeku.
župnik
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PANDEMIJA
koronavirusa
je
ustavila skupne dejavnosti na župniji.

Svete maše župnik
daruje v cerkvi vsak
dan ob 18h; do srede
je pred mašo, ob
17.30h, križev pot.
VELIKONOČNO TRIDNEVJE
Obrede župnik opravi v cerkvi. Lahko
pa jih boste spremljali preko FB.

CVETNA NEDELJA
sam, jaz mislim nate in te imam rad.''
Ob taki iskreni drži bomo spoznali, da
je v tisti bolečini on mislil na nas.

Jezus se je na smrt pripravil v
molitvi, v pogovoru z Očetom.
Zamislimo se, kako sebe
in bližnje, ostarele ali
bolnike, pripravljamo na
srečanje
z
Očetom.
Naučimo se prositi:
''Nagle in neprevidene
smrti reši nas o, Gospod!''.

VELIKI ČETRTEK ustanovni dan

- zakramenta sv. evharistije in
- mašniškega posvečenja.
Ta dan je Jezusu naredil sveto
obhajilo. Starše vabim, da dan v
družini navežete pogovor o veličini
zakramenta in molite v čast Jezusu
navzočem v obhajilu.
Lani sta se pri nas oglasila
zakonca iz Francije. Povedala sta,
da imajo v župniji duhovnika iz
Afrike, ki ima
težave z jezikom in drugačno kulturo.
''Ampak, farani
smo srečni, da duhovnika sploh
imamo,'' sta rekla. Ta dan molimo
za duhovne poklice, naj bodo
prebujeni tudi v naši župniji.
++VELIKI PETEK, dan Jezusove
smrti. Dan strogega posta. Odpoved
hrani je usmerjanje našega srca k
Jezusu. Njega so vsi zapustili. Bodimo
z njim ob 18. uri, v času obreda v
cerkvi in mu povejmo: ''Gospod nisi
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VELIKA SOBOTA - BLAGOLSLOV

VELIKONOČNIH JEDIL bo lokalni

TV program v soboto
ob 13h prenašal iz župnijske cerkve Slivnica.
VELIKA NOČ Jezus je vstal brez

človeških prič, toda ko je vstal, se je
pokazal ljudem.
Letos ga ne bomo
spremljali z velikonočno procesijo. Zato
pa nas naj ob 8h, ko
bodo k velikonočnemu zajtrku povabili zvonovi v
cerkvah po vsej Sloveniji, najde v
naših domovih zbrane pri molitvi,
kot je našel apostole zbrane v
''zgornji izbi''.
Pri 'lomljnenju kruha', pri sv. maši
ob 10h pa se zazrimo vanj kot učenca
v Emavsu – mi tokrat preko ekrana.
 V VEČNOST JE ODŠEL
RIHARD TREPLAK iz Črete.
Molimo zanj!
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V PRESVETEM
JEZUSOVEM SRCU
Ko svet pretresa koronavirus, so
mnogi kristjani okrepili misel na Boga
in ga začeli prositi za varstvo.
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SKROMNO, NA OSLIČKU
Gospod ti prihajaš, da vzpostaviš
svoje kraljestvo, ne s silo
ampak z izžarevanjem ljubezni.
Pridi Jezus,
zavladaj v naših srcih,
da še mi postanemo delavci miru
in se uveljavi Tvoje kraljestvo
miru in ljubezni.

Nadškof Zore je v ponedeljek izročil
naš narod Presvetemu Jezusovemo in
Brezmadežnemu Marijinemu srcu.
Tudi sam sem to posebej naredil za
našo župnijo brez navzočnosti ljudstva.
Veselim se pa trenutka, ko bomo lahko
zbrani kot družina to skupno potrdili.
Dva dni za tistim me je poklical neki
mož in hitro sedanje stanje povezal s
posvetitvijo. Rekel je: ''Pa saj smo v
Jezusovem srcu, on nas nosi. Česa se
naj bojimo? Seveda skrbimo za zdravje.
Predvsem pa Njemu zaupajmo!'' žpk
ŽIVLJENJE ŽUPNIJE
Upamo na skorajšnji
konec epidemije in takrat
se bomo lotili fasade na
župnišču. V teh dneh pa
bodo prišle tudi redne položnice, kar
enako poznate doma. Kdor želi oddati
svoj prispevek, lahko, da v poštni
nabiralnik pri Maranati (lahko v
kuverti) če bi kdo rajši preko bančnega
računa, pa posredujem številko:

Deželna banka Slovenije:
SI 56 1934 0500 9689 773
Župnija Slivnica, K cerkvi 9 – namen:
za župnišče.
Hvala za vaš dar !

Veseli se moja duša,
ker prihaja tvoj Odrešenik,
Odkupitelj in Kralj.
Ephata- cursillos-ca

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺

– ''kakšna je razlika
med politiki in kalkulatorji?'' – ''S
kalkulatorji lahko računamo.

KALKULATOR

BLONDINKA – ''Kako blondinko zaposliš za cel dan?'' – ''Daš ji list, na
katerem na obeh straneh piše: »obrni«.''
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