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8.00
10.00

VSTAJENJE GOSPODOVO

sv. maše in obredi so v cerkvi brez ljudstva
Vsi kristjano Slovenije velikonočni nzajtrk

- za žive in rajne farane
Rožni venec ze rešitev iz epidemije

17.30

VELIKONOČNI
PONEDELJEK, 13. 4..

18.00 za + Alojza Greifa

TOREK, 14. 4.

17.30

Velikonočna osmina

18.00

SREDA, 15. 4.

Rožni venec ze rešitev iz epidemije

za + Matildo Hren, starše in sorodnike

18.00

ČETRTEK, 16. 4

17.30

Velikonočna osmina
Bernardka Lurška 18.00
17.30
PETEK, 17. 4.
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VELIKA NOČ – JEZUSOVO VSTAJENJE

ODLOMEK IZ EVANGELIJA
Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je
povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povôjih,
temveč posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi
učenec, ki je prvi prišel h grobu; in videl je in veroval.
(Jn 20,6-8)

molitev za misijonee
Rožni venec ze rešitev iz epidemije

17.30

Velikonočna osmina

Slivniški župnijski list

VIDEL JE IN VEROVAL

za + Auguština Horvata
molitev za družine
Molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim
prenos tudi na fb

za + Anteja Crnjaca
Rožni venec ze rešitev iz epidemije

- v zahvalo in varstvo v družini

Velikonočna osmina

18.00

SOBOTA, 18. 4. -

17.30

Velikonočna osmina

18.00

za + Katarino in Antona Domadenik (obl)

NEDELJA, 19. 4. - bela

9.30

Češčenje Najsvetejšega /

NED. BOŽJEGA
USMILJELJA

10.00

- za žive in rajne farane

češčenje Najsvetejšega
Rožni venec ze rešitev iz epidemije

V dokaz za Jezusovo vstajenje evangelij ponudi pričevanje žene in potem
apostolov, ki so v prvem hipu dvomili.
To nakazuje, da je vstajenje rojstvo.
''prvi dan tedna…, zgodaj zjutraj…, ko
je še tema…'' Grob - kostnica, postane
kraj rojstva. Kot otrok zapusti materino
telo in ostane prazno, tako grob ostane
prazen, ko je iz sebe dal življenje.

prenos tudi na fb

DOBROVCE
NEDELJA 12. 4. - VELIKA

NOČ

NEDELJA, 19. 4. bela;

Nedelja božjega. usmilenja

///

Ni sv. maše

///

Ni sv. maše

KAPLJICA ROSE

Da bi razumeli smisel smrti,
moramo razumeti
smisel življenja
Thomas s. Monson
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Peter in Janez vidita le mrtvaški
prt, ki ga je Jezus zapustil. Janez je
prišel prvi h grobu, toda Peter je prej
vtopil in je videl. Potem je vtopil
Janez, mož intuicije, mistik, ki je
videl in je veroval.
Peter je samo videl. Vera v
vstajenje ne nastopi samo z gle-

danjem reklivij ali argumenti. Janez
vidi in veruje. Njegova vera ni le v
glavi, ampak v srcu in njegovem
življenju. Nobeno znamenje ne
more dati vere. /kot pomena rož ne
razume, kdor ni zaljubljen/.
Relikvije, so le ''znamenja'', ki
jih je treba ''dešifrirati'' z očmi
srca, z močjo ljubezni. V tem je
Janez prehitel Petra. Ne glede na
službo, ki jo ima v Cerkvi, v tem
nima privilegija. Zato oba gledata
prazen grob, povoje, pa je prej
dojel tisti, ki je močneje ljubil.
Podobno je z zakramenti. Ta
skromna znamenja pojasnjena z
Božjo besedo se lahko sprejmejo
samo v moči ljubezni do Boga. Kot
Janez, ki je poznal Jezusove
napovedi (in preroke), je v ljubezni
do Boga dojel to, kar je videl.
VSEM FARANOM IN BRALCEM
SLIVNIŠKEGA ŽUPNIJSKEGA LISTA
ŽELIM BLAGOSLOVLJENE
VELIKONOČNE PRAZNIKE ! župnik
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PANDEMIJA
koronavirusa
je
ustavila skupne dejavnosti na župniji.
Svete maše župnik
daruje v cerkvi vsak
dan ob 18h, kar lahko
spremljate
na povezavi
Facebook; v četrtek 16. 4. pa
tudi molitev za duh. poklice.
Vsak dan pred sv. mašo je v cerkvi
rožni venec za rešitev od epidemije.
Prav tako vsak dan ob 20. uri v kapeli.
V duhu se iz vaših domov pridružite.

VEROUČENCI IN STARŠI
Nekatere starše skrbi, kako bo, ker
veroučenci ne delajo novih nalog.
Ne skrbite za znanje, poskrbite, da
boste z vso močjo ljubezni do Boga
skupaj molili, častili Troedinega.
Otrok, ki
''obvlada''
družinsko
molitev,
oz., ki ga
taka
molitev
zajema, je usposobljen za prejem
zakramentov. Kvalitetenjšega verouka otroci ne morejo imeti, kot je
družinska molitev.

VELIKA NOČ
včeraj obsipan s sramotenjem,
trnjavo krono, pribit na križ,
danes gre iz groba.
Veselimo se, ker je Kristusova slava
obsijala tiste,
ki jih je podzemlje držalo v ječi.
Veselimo se, v tej pomladi življenja,
ker upanje vstaja sredi ujetnikov
vojne, potresov, epidemije,
Veselimo se, ker je po križu uničena
vsaka žalost in
svet je poln
veselja.
Veselimo se, ker
je Gospod stopil v
podzemlje, spustil
se je v globino
človeških src, ki trepetajo v stiskah.
Obiskal je in obsijal s svetlobo svoje
zmage vse žalostne, trpeče od
bolezni, trpeče od greha.
Pekel je premagan. Použila ga je
globočina ljubezni, ki široko teče iz
Gospodove prebodene strani.
Veselimo se, Kristus je vstal,
veselje je večno.
http://prions.canalblog.com

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
KRISTUS JE VSTAL,
s svojo smrtjo je premagal smrt.
Tistim, ki so v grobovih,
je dal življenje.
Razveselimo se danes,
Kristus je Vstal.
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BELA NEDELJA

Praznik je uvedel papež Janez P.
II. Ob kanonizaciji sv Faustine
Kowalske l. 2000. Naročilo je dal sam
Jezus, ki je s. Faustini naročil, da se
nedelja po Veliki noči v vesoljni
Cerkvi obhaja kot praznik Božjega
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usmiljenja. Namen praznika, kot je
Jezus rekel s. Faustini: ''da je Božje
usmiljenje zatočišče za vsako
dušo, posebej pa še za grešnike.''
Nedelja po Veliki noči, je blizu
praznika Jezusovega darovanja na križu
in vstajenja, kar je
prednost, da globlje
spoznamo izvir tega
usmiljenja. Ta izvir je
Ljubezen Očeta, ki
je daroval svojega
Sina
za
rešitev
človeka. Jn 3,16

Papež Frančišek je mladim na
srečanju predstavil koncept štirih
lastnosti Božje Ljubezni:
 je konkretna; dotika se in žrtvuje
za konkretnega človeka z imenom
(ne neko splošno odobravanje pomoči).
 zvesta; ki ne neha ljubiti vsakega
od nas ne glede na naše grehe in
zablode. Če smo mi nezvesti, on
ostane zvest. Bog nas ne ljubi, ker
smo dobri, ampak, ker je on dober.
 zastonjska; ta zvesta ljubezen je
zastonjska. Ne pridobi se s plačilom,
ali pogajanjem. Lahko jo le sprejmemo. Imamo izraz, da ''pošenkana
reč ni dosti vredna''. Ko
nam Bog pove, da jo
daje zastonj, človek rad
začne sumničiti. Toda
ta ljubezen je tako
velika, da človek nima sredstva, s
katerim bi si jo pridobil sam. Zato jo
Bog DAJE. Kaj je torej naša naloga?
Samo to, da ljubezen vračamo.
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'Ljubezen rodi ljubezen.'
 sposobna odpuščati; on nas
ljubi, toda ker ne ljubi greha v nas,
nam greh od+pusti (od/vzame).
Toda, dokler se mi ne želimo ločiti
od greha, ga on ne more od-vzeti.
Našo odločitev za odpoved
grehu irazimo z iskreno molitvijo
in z iskreno spovedjo. Tako osvobojeni, smo poslani, da ljubezen v
štirih kvalitetah delimo naprej.
Po: https://www.youtube.com/watch?v=8RlldOsl1mI

Gérald Cyprien Lacroix kardinal de uébec

Nedelja Božjega usmiljenja našim
dušam ponudi očiščenje in je tudi
tako ''bela nedelja''.
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
TEŽA – Zdravnik opravlja splošni pregled:
''Gospod, vaša teža je v redu. Samo

morate še zrasti za 20 cm.''
Pa moramo biti
hitri, ker je druženje treh oseb
prepovedano.

OPAZEN - Včasih, ko jokate, nihče ne
opazi vaših solz, žalostni ste, nihče ne
opazi vaše bolečine. Včasih ste srečni,
nihče ne vidi vašega nasmeha. Toda
spustite en mali ''balonček'' (mali p…..),
vsi vam bodo izkazali pozornost.
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