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OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo
7.30

NEDELJA, 28. 2.
2. POSTNA

17.30

Albin (Zorko) šk
TOREK, 2. 3.

17.30

Neža (Agnes) Praška
SREDA, 3. 3.

17.30

Kunigunda, kaljica
ČETRTEK, 4. 3.

Kazimir, kraljevič

17.30

+ PETEK, 5. 3. – prvi petek

17.00

Hadrijan, muč.

17.30

SOBOTA, 6. 3. – prva sobota

Koleta, (Nika)
NEDELJA, 7. 3.

NEDELJA, 28. 2.
2. postna

za + Stanka Klajderiča (osmina)
za + Feliksa Leskovarja (osmina)
molitev za misijone

-

molitev za družine

za + Leopolda Ekerla
molitev za duh. poklice
Križev pot (v cerkvi)
za + Stanislava Klajnška (osmina)
pobožnost prvega petka

za + Anko Jagarinec

7.30

- za žive in rajne farane

pobožnost prve sobote

maše z ljudstvom – na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo
9.00

16.30 za + Terezijo Reich

PETEK, 5. 3.

16.30 za + Janeza Pahiča

3. postna

9.00

Ko je Jezus napovedal svoje trpljenje
in smrt v Jeruzalemu, so apostoli bili
šokirani. Peter naravnost pove, da se to
''ne sme zgoditi''. Razumljivo, da se
Jezus posebej posveti pipravi apostolov
na soočenje z velikim petkom. Temu
služi spremenitev na gori. Običajno je
Jezus šel molit sam, tokrat je vzel
zraven tri apostole.
Dogodek spremenitve na gori spada
torej v čas, ko je vera apostolov bila na
preizkušnji.

za + Franca Horvata (zadušnica)

KAPLJICA ROSE

Ko moliš, moli tako,
kot da se poslavljaš od osebe,
katere nikoli več ne boš videl.
Mua'dh ibn Jabal (islamski vernik)

4

V JERUZALEM PREKO GORE

za + Franca in Marijo Pivec ter sorodnike

SREDA, 3. 3.

NEDELJA, 7. 3.

Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!«
Ko so se ozrli naokrog, niso videli nikogar več razen Jezusa samega.
Ko so šli z gore, jim je naróčil, naj nikomur ne pripovedujejo tega,
kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih.
Mr 9, 9

za + Antona Rihtarja

17.30

28. februar 2021

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

10.30 za + Mirka in Jerico Kac ter sorodnike

3. POSTNA

Leto 20, številka 10

DRUGA POSTNA NEDELJA

10.30 za + družino Gmajner

PONEDELJEK, 1 3.

DOBROVCE

- za žive in rajne farane

Slivniški župnijski list

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova vas
e-pošta – soemen.joze@gmail.com
031 590 556; : 02 60 54 021
 Maranata 059 171 830
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

Evangeljski odlomek nam osvetli
Jezusovo osebnost in življenje,
hkrati pa tudi nas same in našo pot.
Ob soočenju s težavami, ki jih
vsak dan srečujemo v življenju, nam
stik z Bogom daje pogum, da se

spustimo ''v dolino'', v vsakdanje
življenje in nadaljujemo delo sredi
vsakdanjih skrbi in težav.
Peter je želel ostati na gori, kjer se
je počutil daleč od vsakdanjih skrbi.
''Postavimo tri šotore…'' Toda
moral je v dolino in nadaljevati
bolečo hojo za Jezusom. Ta trenutek
močne molitve med spremenitvijo
pa je Petra in apostole napolnil z
močjo, potrebno za reševanje težev.
Jezusova spremenitev je kot
oaza sredi puščave. V ''oazi naše
vsakdanje molitve'' nas Jezus
napolnjuje s spoznanjem, da
nismo ''kar neka bitja na svetu'',
ampak smo sinovi in hčere
nebeškega Očeta, da nosimo v sebi
''gene božanskosti'', zato smo se
sposobni soočiti s težavamai in jih
premagovati.
Pomembno je, da smo redno v
stiku z Bogom, da lahko sledimo
Jezusu na poti v Jeruzalem v
trenutek - ne le Jezusove, ampak
tudi naše daritve in zmage.
župnik
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SVETE MAŠE - se lahko udeleži na
vsakih 30m² ena oseba ali več oseb
istega gospodinjstva.
Češčenje Najsvetejšega od
8h do 9h je v ponedeljek,

torek in sredo. Verniki
vabljeni k temu 'dežurstvu

molitve'.

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA je
akcija, h kateri vabi Župnijska Karitas
v dneh od 1. do 5. marca. Keson bo pred
župniščem.
PRVI PETEK Obisk bolnikov in obhajilo na domu bo po običajnem redu.
V župnijski cerkvi bo pred sv. mašo
križev pot, po maši pa pobožnost
prvega petka.
V soboto vabljeni k pobožnosti prve
sobote.
DUHOVNI NAGOVOR za člane
ŽPS bo na spletni povezavi ZOOM v
ponedeljek, 1. 3. ob 20h. Nagovorili
nas bodo p. Stane Bešter, s. Petra
Mohorko in s. Zdenka Prevolšek
(srečanje je del prilagojenega programa
Ljudskega misijona).

MLADINCI
MLADINKE
vabljeni,
da
se
pridružite srečanju na ZOOM-u v
soboto, 6. 3. ob 19h. Srečanje bo že
usmerjeno v pripravo oratorija (upamo,
da ga bo možno izpeljati).

 V VEČNOST STA ODŠLA
FELIKS LESKOVAR iz Radizela.
STANISLAV KLAJNŠEK iz Hot. vasi.
Molimo zanju!
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2. postna ned.
VEČNE MOLITVE - 15. in 16. 3. bodo v
cerkvi kot običajno, sklepna sv. maša
pa bo v mejah veljavnih omejtev.

28. februar '21

trgovinice. Ljudje dobrega srca se
tudi vedno najdejo, zato ''Jezusov
zid'' nikoli ni prazen.

V PAKISTANU JEZUSOV ZID
ZA PODPORO NAJŠIBKEJŠIM

V Pakistanu v mestu Lahore (11. mil.
peb,), se je Raja Walter, katoliški mali
podjetnik, ki je tudi družinski oče
(star je 40let) odločil, da bo priskočil
na
pomoč
najrevnejšim
in
prizadetim od Covid-a. Ustanovil je
sistem dobrodelnosti, imenovan
''JEZUSOV ZID''.

Stolnica Presvetega Srca Jezusovega v Lahoru

Dobrotniki radi povdarijo, da jim
je Raja pokazal pot do ubogih, oni
pa so se odločili, da bodo na to pot
stopili. V skrbi, da se Jezusov zid ne
bi nikoli izpraznil nekateri k
sodelovanju vabijo tudi preko
družbenih omrežij pod geslom:
''Pomagajmo ljudem v stiski dokler
Jezus to želi.''
www: fr.aleteia.org/2021/02/14

Predstavlja ga neke vrste stena, ki
ima omarice v katere kristjani in
muslimani odlagajo vsakovrstne
dobrine za pomoč družinam v stiski.
Obleke, hrana, šolske potrebščine,
čistila se zbirajo vsak dan.
Dobrotniki te akcije se ne ozirajo na
pripadnost veri, ampak so pozorni
na potrebe posameznika ali družine.
V času pandemije tako pomaga
tudi do 300 osebam dnevno.
Pobudnik akcije Raja pove, da tega
ne dela on ampak je Bog tisti, ki mu
je položil to zamisel v glavo in srce.
Prvi korak k tej akciji je Raja
naredil sam s pomočjo svoje majhne

PROŠNJA ZA STARŠE
Moj Bog, ki si nam dal zapoved,
da spoštujemo očeta in mater
varuj moje starše, ki so mi tako
ljubi, in katerim, za tabo,
dolgujem svoje življenje
ter mnoge ugodnosti tu na zemlji.
Razgrni nadnje vsakovrstni
začasni in duhovni blagoslov,
obvaruj jih pred vsem hudim in
jih dolgo ohrani v moji bližini.
Pomagaj mi, da v njihovem delu in
njihovi skrbi najdem
prave smernice in oporo za vse

2. postna ned.

moje Življenje;
kakor tudi jaz naj njim izkažem
vso poslušnost in tolažbo,
ki jo pričakujejo od mene.
Uravnavaj njihovo nežnost
in blagoslovi njihove želje
za mojo prihodnost,
da moja zemeljska hrepenenja
nikoli ne bodo zamajala večne
sreče.
Okronaj
Gospod
svoje
darove s tem, da nekoč v nebesih
združiš vse, ki jih tukaj na zemlji
krepijo mnoge vezi.
Marija, tebi izročam to molitev,
usliši jo in s svojo priprošnjo
položi pred Boga.
www: prierespourlespetits.wordpress.com
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
VARČEVANJE – ''Ali nisi rekel, da

hočeš z ženo imeti temeljit pogovor o
varčevanju?'' – ''Drži.'' – ''In rezultat?'' –
''Rezultat je, da sem nehal kaditi.''
VESELJE: Mož ženi: ''Vedno praviš,

naj delam kar me veseli. In potem se
jeziš, da sem spet pijan.''
PODOBNO – ''Mars–Rover je komaj

pristal na Marsu in tokaj za tem je že
poslal domov fotografijo. Ta Rover je
kot moji starši, ko gredo na dopust.''
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