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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, 7. 3.
3. POSTNA

17.30

Janez od Boga, red ust
TOREK, 9. 3.

17.30

Frančiška Rimska, red
SREDA, 10. 3.

17.30

40 muč. iz Armenije
ČETRTEK, 11. 3.

17.30

Benedikt šk.

17.00

+ PETEK, 12. 3.

Inocenc I., papež

17.30

SOBOTA, 13. 3.

Kristina, muč.

NEDELJA, 14. 3.

-

za + Anico Štancer
- za zdravje
molitev za misijone
molitev za družine

- v dober namen
molitev za duh. poklice

Križev pot (v cerkvi)
za + Alojzijo Mom
češčenje Najsvetejšega

za + Marjano Jeza (osmina)

7.30

- za žive in rajne farane

SREDA, 10. 3.

16.30 za + Marijo Ertl

+ PETEK, 12. 3.

16.30 za + Jožefa Verlaka
9.00

za + Terezijo Beranič in Jožeta Goričnika

KAPLJICA ROSE

Za družino ni potrebno,
da je popolna, glavno je, da je med
člani edinost, pa naj pride karkoli.
www. Pinterest.citations

4

ODSEV ZAVEZE Z BOGOM
Ob branju Božje besede, ki prinaša
'zapovedi', vidimo da Bog človeku najprej obudi spomin na reševanje ljudstva
iz sužnosti. Božja skrb je temelj njegovega odnosa do človeka. Ko človek
vidi, da je deležen Božjega varstva, ga
Bog vabi, naj vrši Njegovo voljo. To je
vsebina 10-ih Božjih besed: zapovedi
ob katerih nastane zaveza na Sinaju.

za + Franca Horvata (zadušnica)

16.30 za + Janeza Vidoviča

4. postna

Bog je govóril vse te besede in rekel: »Jaz sem Gospod, tvoj
Bog, ki sem te izpêljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti.
Ne imej drugih bogov poleg mene!
2 Mz 20,1-2

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

TOREK, 9. 3.

NEDELJA, 14. 3.

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

- v zahvalo

17.30

9.00

7. marec 2021

TRETJA POSTNA NEDELJA

10.30 za + Maksa Pokrivača in družino Meglič

4. POSTNA
DOBROVCE
NEDELJA, 7. 3.
3. postna

Leto 20, številka 11

- za žive in rajne farane

10.30 za + Mirka in Jerico Kac ter sorodnike

PONEDELJEK, 8. 3.

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

Spoštovanju tega dogovora z Bogom
ljudje rečejo ''poslušnost zapovedim''.
Taka govorica je zmota, saj gre za
spoštovanje Boga kot našega varuha.
To je več kot ''lepo vedenje'', je namreč
izraz, da človek Boga visoko ceni in ga
ima na najvišji možni stopnji: ''ne imej
drugih bogov''.

S tako visoko cenjeno osebo se je
častno družiti, čemur je Bog name-

nil vsak sedmi dan – sobota (po naše
nedelja). Ta dan človeku omogoča
vedno na novo občudovati Božje
delo in vzdrževati odnos, ki nam
prinaša samo dobro.
Spoštovanje nedelje je naša priložnost, da ''dobava'' božje milosti
ne presahne.
V času posebnih okoliščin, kot je
sedanja epidemija, je to tudi na
daljavo, ko s pomočjo tehnologije
(vsaj delno) daritev Božjega Sina
pride tudi v naše domove.
Preko Jezusove daritve ''v naših
domovih'' lahko spoznamo, da je
svetišče poleg cerkvene stavbe
tudi družina, osebe ob nas. Za stik
z drugimi osebami nam je dano
pet navodil (zapovedi 4-8).
Zapovedi nas tako varujejo pred
skrenitvijo s poti Božjega varstva.
Če pa se taka skrenitev pojavi, pa
je Jezusa na razpolago, da take
''mešetarske odnose'' učinkovito
odstrani, kar pove evangelij o
izgonu trgovcev iz templja.
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'.

NAMESTO LJUDSKEGA MISIJONA
bo ta teden na Zoom- povezavi srečanje
za starše in veroučence in sicer v:
 sredo, 10. 3. ob 17h
za vse starši in veroučence od 1. do 4. razreda. Povezavo boste
prejeli na e-naslov;
 soboto, 13. 3. ob 16h birmanci;
 soboto, 13. 3. ob 17h starši in botri
birmancev (kjer so botri že izbrani).
DRUGA in ŠESTA ZAKONSKA
skupina imata namesto srečanja sv.
mašo v soboto 13. 3. ob 19h v cerkvi.

POSTNA SPOVED. Ne glede na to,
kako bomo lahko obhajali Veliko noč,
bomo s postno spovedjo naredili
Jezusu
prijetni
prostor v naših
srcih. Na razpolago
bo tuji spovednik.

V soboto, 13.
marca bo od 9h
do 12h spovednik na razpolago
veroučencem v Slivnici – v novem
župnišču. Razpored je le za
orientacijo; da ne bi prihajali v
skupini (saj druženje ni dovoljeno):
 ob 9h - 9.30h 8. raz;
2
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 ob 9.30h – 10h 7. raz
 ob 10h – 10.30h 6. raz
 ob 10.30h - 11h 5.raz
 ob 11 h do 11.30h 4 razred.

NA DOBROVCAH bo spoved za
veroučence tudi v soboto 13. marca
in sicer od 9.30h do 11h v zakristiji.
 ob 9.30h -- 8. raz. in 7. raz.
 ob 10h -- 6. raz. in 5. raz.
 ob 10.30h -- 4. raz.
Če komu ura njegovega razreda ne
odgovarja, tako v Slivnici kot na
Dobrovcah, lahko pride kadar želi v
času določenem za spoved.

SPOVED ZA ODRASLE farane bo v
nedeljo, 14. marca
od
7.15h
do
11.30h (po potrebi
tudi dlje) v novem
župnišču.
 V VEČNOST JE ODŠLA
MARJANA JEZA iz Dobrovc.
Gospa Marjana je šest let s srcem
in dušo sodelovala pri Karitasu. Sama
se je tudi zavezala, da je redno čistila
veroučno sobo. Naj ji bo Gospod bogat
plačnik v nebesih.
Molimo zanjo!

VEČNE MOLITVE - 15. in 16. 3. bodo v
cerkvi kot običajno, sklepna sv. maša
pa bo v mejah veljavnih omejitev.

ZGODOVINA POSTNEGA ČASA
Začetek tega obreda sega v prve
čase krščanstva. Grešnik, ki je za
javno znane velike prestopke želel
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doseči odpuščanje, si je na začetku
te poti (ki je lahko trajala več let), v
znamenje spokornosti na čelo
potresel nekej pepela. Bogoslužje je
v tem času spremljal od zunaj (pred
cerkvijo), vstopil je lahko le po
končanen času
spokorjenja.
Na
Veliki
četrtek je dobil
odpuščanje in
je bil ponovno sprejet v skupnost.
V 6. stol. je sv. Gregor Veliki
določil, da post traja 40 dni in se
nedelje ne štejejo za dneve posta.
V 11. stol. je ta praksa spokornosti
prešla na vse vernike kot znamenje
zavesti grešnosti in želje po
poboljšanju. Dve besedili sta na
voljo, ki spremljata ta dogodek:
''Spomni se človek, da si prah in da
se v prah povrneš.'' Te besede
spominjajo na Adama v raju in
njegov padec v greh. Drugo besedilo
je iz II. Vat. koncila: ''Spreobrni se
in veruj evangeliju.'' Pepel je iz
oljčnih vejic cvetne nedelje prejšnjega leta in nas spominja na našo
krhko zvestobo Jezusu med letom.
Po: www.youtube.com/watch?v=rt29Ctt11HI

POSTNA MOLITEV
Gospod, mi neprestano iščemo
izpopolnitev našega življenja
zunaj nas
in vedno ostajamo nezadovoljni.
Toda tu si Ti, ki hočeš in zmoreš

3. postna ned.

izpolniti naša hrepenenja,
če le ostanemo v tvoji
navzočnosti.
Umiramo od žeje,
ob nas pa je studenec,
to si Ti, ki praviš: ‘’Ko bi le
spoznali Božji dar!’’
Hvala Gospod,
da nas napajaš
pri izviru našega zveličanja
in vstopaš v srce,
ki si ga ti sam usposobil
za svoje bivališče
Prečisti naša
hrepenenja,
naj v nas ne ostane
drugo kot želja po Tebi in želja,
da bi nas zajemalaTvoja ljubezen.
www: cursillos.ca EPHATA
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺

OČETJE – Mož med zajtrkom bere
časopis: ''Vsi slavni možje so imeli
nepomembne očete.'' - Žena: ''Torej, kot
sem že velikokrat rekla: najin sin ima
priložnost.''
KITAJSKI virus ne vzdrži bolj dolgo
kot ostale kitajske reči. Če bo angleška
verzija tako vzdržjiva kot njihova
kraljica, potem: lahko noč.''
ŽENA vpraša zdravnika: ''Doktor, moj

mož tako veliko govori v spanju. Kaj
naj naredim?'' – Zdravnik. ''Dajte mu
priložnost govoriti čez dan.''
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