
14. marec '21 

4 1 

4. postna ned.  

 

BOG JE SVET TAKO LJUBIL 
 

   Jezusove besede Nikodemu so eden 

od trenutkov velikih razodetij.  

   Pomislimo na strašne zločine, ki se 

zgodijo v svetu. Ko pride novica do 

ljudi, kako se v njih vzbuja (morda tudi 

v nas samih), sla po kaznovanju in  

maščevanju. Kako pa se na te iste zlo-

čine posameznikov ali skupin odzove 

Bog?  ''Poslal je Sina, da bi svet rešil.'' 
 

 
   Ob vsakodnevnem naštevanju 

slabih novic marsikomu lahko 

pogum upade misleč, da vse gre v 

pogubo in uničenje. Zmota! V svetu 

je več ljubezni kot zla! Bog je 

navzoč, on ki je Ljubezen sama, 

mi smo pa poklicani, da njegovo 

navzočnost naredimo vidno.  

   Seveda so razdiralne sile aktivne, 

toda svet ''drži vkup'' zaradi aktivne  

 

Božje ljubezni. Zaznavanje zla v 

svetu je priča o navzočnosti še večje 

Božje Ljubezni, ki to zlo prenese. 

''Bog je poslal Sina, da svet reši.''  
   

 Uničevalno moč ''živega peska'' imamo 

pred seboj vsaj iz kakega filma ali 

pripovedovanja. Dejstvo je, da se 

človek iz živega peska ne more rešiti 

sam. Bolj ko se z gibi hoče spraviti ven, 

bolj se pogreza. Samo pomoč od zunaj 

ga lahko reši. To je človeštvo, to je 

vsak posamezni človek. Kakorkoli 

je človek sam 'stopil v greh', se mu 

Božji Sin približa s ponujeno roko 

rešitve. To je Božji odziv na 

nastop zla. Da le človek Bogu zaupa. 

      Bog po Sinu v Svetem Duhu 

hoče temu svetu dati novo živ-

ljenje, tako da z močjo ljubezni 

''razkroji''  moč  sovraštva.  
   

   Vsako nedeljo smo povabljeni, da 

zajamemo to ljubezen in jo po-

nesemo tja, kjer je primanjkuje.  

   Nikodem je to storil tudi takrat, ko 

je Jezusa zagovarjal pred Velikim 

zborom.                                        župnik  

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 

NEDELJA, 14. 3. 
4. POSTNA - papeška 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  Maksa Pokrivača in družino Meglič 

PONEDELJEK, 15. 3. 

8.00 
- za žive in rajne rože živega rožnega venca 

 sledi češčenje do 9.30h    

Večne molitve - prvi dan 

TOREK, 16. 3.  
8.00 za + duhovnike, ki so delovali v naši župniji 

10.30 - v dober namen 

Večne molitve –  

drugi dan 
17.00 

za + Ano in Martina Zavec, Simona Bračiča 

        ter sorodnike 

SREDA, 17. 3.  
17.30 

- za zdravje 
  molitev za družine Paztrik, šk.,  misijonar 

ČETRTEK, 18. 3. 17.00 molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim 

Ciril Jeruzalemski, šk, c.uč 17.30 za + Marjanco Benotič, (zadušnica) 

+ PETEK, 19. 3.  10.30 za + Jožeta Hozjana 

JOŽEF, JEZUSOV 

REDNIK 
17.30 

za + Jožeta Lobnika 
pred mašo križev pot – po maši češčenje Najsvet.  

SOBOTA, 20. 3.  
17.30 za + Anko Jagarinec 

Martin iz Brage 

NEDELJA, 21. 3.  7.30 - za žive in rajne farane 

5. POSTNA  10.30 za + Anteja Crnjaca 

D O B R O V C E  -  maše z ljudstvom – na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo 

NEDELJA, 14. 3.  

4. postna 
9.00 za +  Terezijo Beranič in Jožeta Goričnika 

PONEDELJEK,  15. 3. 
 

Večne molitve 

11.30 za + dobrotnike Cerkve 

16.00 za + Branka Pahiča 

PETEK, 19. 3. – SV. JOŽEF 9.00 za + Jožefa in starše Pleteršek ter Jožico Krznar 

NEDELJA, 21.  3.  

5. postna 
9.00 za + Marjetko Prešern 

KAPLJICA ROSE  

Nismo kristjani zato,  
ker ljubimo Boga,  

ampak ker verujemo,  
da Bog ljubi nas.  

Poul Claudel  (fr. pisatelj in diplomat + 1955) 

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  

Slivniški župnijski list 
Leto 20, številka 12 14. marec 2021 14. marec '21 

ČETRTA POSTNA  NEDELJA   

ODLOMEK  IZ  BOŽJE  BESEDE 

Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina,  
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogúbil, ampak bi imel večno 

življenje. Bog svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil,  
ampak da bi se svet po njem rešil.                     Jn 3,15-16 

http://www.mc-maranata.com/
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SVETE MAŠE  - se lahko udeleži na 

vsakih 30m² ena oseba ali družina. 
 

VEČNE MOLITVE 
 

PONEDELJEK, 15. 3. – 1. dan Dobrovce.  

v Slivnici ob 8h sv. maša; molitev do 9.30h. 

 ob 11h na Dobrovcah spovedovanje; 
(v cerkvi so lahko 3. osebe ali družine) 

 ob 11.30h sv. maša, sledi češčenje:  

12.30h – 13.30h Dobrovce 

13.30h-14.30h Skoke 

14.30h do 15.30 Dr. Dvor 

15.30h do 16h birmanci in 

drugi veroučenci (kdor želi; 

hkrati do 3 osebe ali družine)  

16h sv. maša in zaključek češčenja. 
 

TOREK, 16. 3.  - drugi dan - Slivnica 
 

 8h sv. maša, sledi češčenje 

  9h - do 10.30h Slivnica 

 10.30h sv. maša, litanije, križev pot 

 11.30h - do 12.30h Čreta 

 12.30h -13.30h Radizel 

 13.30h – 14.30h Hotinja vas 

 14.30h – 15.30h  Orehova vas 

 15.30h – 16.30h Šestdobe, Polana, 

Sliv. Poh. 

 16.30 križev pot  – Birmanci in drugi 

veroučenci (kdor želi - največ 12)  
 

ZA MLADE naše dekanije bo Zoom-

srečanje v soboto, 20. 3. ob 19h. 

Povezava je na spletni strani župnije. 
 

TEDEN DRUŽINE in 

LETO DRUŽINE 

Na praznik sv. Jožefa, 19. 3. se 

začenja Teden družine, ki traja do 

praznika Gospodovega ozanjenja. 

Po odloku papeža Frančišča se 

hkrati začenja tudi Leto družine, ki 

se bo zaključilo v juniju 2022 s 

srečanjem družin v Rimu.  

   Družina je 

Božja ustanova, 

katere vrednost 

lahko vedno na 

novo odkrivamo. Z molitvijo pa jo 

naredimo privilegirani kraj preje-

manja Božjih milosti.  
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 

pred Najsvet. bo v četrek ob 17h. 
 

DR. MAKSIMILIJAN MATJAŽ 

NOVI CELJSKI ŠKOF 

Papež Frančišek je 5. 

marca 2021, za novega 

celjskega škofa 

imenoval msgr. dr. 

Maksimilijana 

Matjaža, duhovnika 

mariborske 

nadškofije, ki je bil doslej profesor 

Svetega pisma na Teološki fakulteti. 

   Škof Maksimilijan Matjaž je pred leti 

bil gost naše župnije s predavanjem o 

razumevanje Sv. pisma Nove zaveze.  

 Novemu škofu izrekamo čestitke in ga 

priporočajmo Bogu v naših molitvah.  

 

PAPEŽ JE OBISKAL IRAK 

   V dneh od 5. do 9. marca ja papež 

Frančišek obiskal Irak; Abrahamovo 

rojstno deželo. V prvih stoletjih 

krščantva je tu bila cvetoča Cerkev. 
   Država ima cca 40 milijonov prebi-

valcev, od tega cca 300.000 kristjanov; 

še pred cca 40-timi leti je bilo v Iraku 

kristjanov okrog 1.300.000. Po 

podatkih organizacije Porte ouverte – 

(Open door), ki spremlja življenje 

kristjanov po svetu, je Irak na 11. mestu 

po preganjaju kristjanov.  

  
   Papež Frančišek je obiskal tudi 

mesta Qaraqosh, Mossul in Eerbil, 

kjer je v času obstoja Islamske 

države (2014 - 2017) bilo pobitih zelo 

veliko kristjanov.  

   Pepež je molil za vse žrtve te 

vojne, sedanje kristjane pa utrjeval v 

zvestobi Kristusu.  

 

GOD  IN  LETO SV.  JOŽEFA 

je za nas vabilo, da premišljujemo 

njegovo življenje. Preseneča nas 

njegovo zaupanje v Boga. Kljub 

stiskam, kljub nerazumevanju 

okolice (zavrnjen v 

Betlehemu, ogrožen od 

Heroda…) zaupa, da ga 

Bog spremlja in vodi.  

   Njegova osrednja 

skrb je: storiti, kar Bog želi. Zato 

se podaja v tišino, premišljuje, 

posluša in sprejema. Končno uspe 

bolj kot katerikoli drugi mož.  

   Ne gre za to, da ''kopiramo'' Sv. 

Jožefa, gotovo pa se ob njem lahko 

naučimo trdnega zaupanja v Boga in 

sodelovanja z Bogom.  

 

SVETI JOŽEF, varuh sv. Družine,  
 

    tvoje roke so bile dovolj nežne, 

da so objemale Božjega Otroka;  

   pogled dovolj prodoren,  

da je odkrival Božje delo, 

    srce dovolj iznajdljivo,  

za zagotavljanje varnosti 

Božjemu Sinu pred grozečo 

hudobijo.  
 

   Sveti Jožef, z enako nežnostjo 

in odločnostjo varuj vsakega 

člana človeške družine.  

    Odstrani vsako nevarnost,  

ki grozi naši zemlji in kateremu 

koli človeku.  
 

   Odpri srce vsakega človeka za 

sprejemanje navdihov Svetega 

Duha, da bo Troedini Bog kot 

oživljajoči sok mogel delovati v 

vsakem človeškem življenju.  
www:  paroisse saintjosephartisan.fr  

 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

UKREPI za preprečevanje širjenja 

virusa: v trgovini 1 oseba na 20 m2, v 

šoli 33. oseb na 70 m2  na avtobusu 100 

oseb na 27 m2.' 
 

UŠESA - Če mož hoče, da bo žena 

pozorna na to kaj on govori, naj se 

pogovarja z drugo žensko. Pošteno bo 

napela ušesa.  

OPERA – »Očka, kaj je to 'opera'« - 

»To je dogajanje, kjer eden dobi nož v 

hrbet in namesto do bi umrl, začne 

prepevati.« 

https://zoom.us/j/97334555339?pwd=WC8vNWRoZTVkWUk1MmlwSU5ZRXJBUT09
https://zoom.us/j/97334555339?pwd=WC8vNWRoZTVkWUk1MmlwSU5ZRXJBUT09
https://zoom.us/j/97334555339?pwd=WC8vNWRoZTVkWUk1MmlwSU5ZRXJBUT09
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/pot-v-zivljenje-splet?Open
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/pot-v-zivljenje-splet?Open
https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/pot-v-zivljenje-splet?Open

