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5. postna – tiha ned.  

 

VSE BOM PRITEGNIL K SEBI 
 

   Po stvarjenju je človeštvo že v odnosu 
z Bogom, močneje pa je to vez utrdila 
Stara zaveza. V njej je bolj v ospredju 
to, kako človek po zapovedih ohranja 
odnos z Bogom. V novi zavezi pa je v 
ospredju to, kako Bog po učlovečenju 
svojega Sina obnovi odnos, ki ga je 
človekov greh porušil.  
   Postni čas nam prebuja zavest greha 
in nas vodi k prejemu odpuščanja 
grehov ter h graditvi sprave z Bogom.  
 

 
 

   Vsa naša bogoslužja so prežeta z 
velikim Božjim usmiljenjem. Bog je 
usmiljen in rad odpušča grehe, toda 
vedno je potrebna človekova drža 
priznanja in obžalovanja grehov. V 
taki drži pride k Bogu kralj David: 
''Usmili  se me  Bog  po  svoji  milo- 

 
srčnosti, v svojem obilnem usmil-
jenju izbriši mojo pregreho.'' (Ps51) 
 

   Priznanje grehov torej ni 
nobena ovira, ampak celo pogoj 
za obnovo prijateljskega odnosa z 
Bogom. Na tak način lahko pride 
do nas tista milost, ki se razglasi 
pri vsaki sveti maši. ''To je moje 

telo, ki se daje za va; to je moja kri, 

ki se preliva v odpuščanje grehov.'' 
Božji Sin je prišel, da bi mi imeli 
življenje v obilju. Pot do tega 
obilja je v odpuščanju in spravi z 
vsemi, ki ga tega prosijo.  
   Lepota zakrameta sprave (spovedi) 
je v tem, da vedno na novo daje 
priložnost obnoviti  našo zavezo z 
Bogom. 
   

    Nekoč so ljudje poznali izraz 
''doživeti svojo Veliko noč'', kar je 
pomenilo, da kristjan vsaj enkrat 
na leto osveži in ozaljša svoj odnos 
z Bogom. Tako človek Bogu dá 
priložnost, da ga pritegne k sebi.  
  

    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, 21. 3. 
5. POSTNA - tiha 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Anteja Crnjaca 

PONEDELJEK, 22. 3. 
17.30 

za + Nežo in Jožefa kirbiša ter starše   
        Breznik in Kirbiš  Lea, spokornica 

TOREK, 23. 3.  
17.30 

za + Franca in Majdo Gerečnik 
 molitev za misijone Alfonz Turibij, šk 

SREDA, 24. 3.  
17.30 

za + Bojana Leitgeba  
  molitev za družine Katarina Švedska, red. 

ČETRTEK, 25. 3. 10.30 
- za zdravje ter 
za + Jožeta in Marijo Breznik ter sorodnike  

GOSPODOVO  OZNAJENJE 17.30 
za + pokojne Lobnikove 

 molitev za duhovne poklice 
+ PETEK, 26. 3.  

17.30 
za + Franca Furha 
pred mašo križev pot – po maši češčenje Najsvet.  Evgenija, muč 

SOBOTA, 27. 3.  
17.30 za + Ivana Edšida 

Peregrin, red 

NEDELJA, 28. 3.  7.30 
- za žive in rajne farane 

 blagoslov presmecev 

 CVETNA  10.30 za + Alojza Megliča  (obl) 
blagoslov presmecev 

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

NEDELJA, 21. 3.  

5. postna – tiha 
9.00 za + Marjetko Prešern 

SREDA,  24. 3. 16.30 za + Franca Horvata (zadušnica) 

ČETRTEK, 25. 3.  
GOSPODOVO   OZANJENJE   16.30 za + Terezijo Reich 

NEDELJA, 28.  3.  
CVETNA 9.00 za + Jožefa Verlaka 

blagoslov presmecev 
KAPLJICA ROSE  

''Dokler nisem bila noseča,  
nisem vedela, da je mogoče tako 

neizmerno ljubiti nekoga,  
ki ga še nisem srečala.'' 

www. pinterest 

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 13 21. marec 2021 

PETA POSTNA  NEDELJA  -  TIHA 

ODLOMEK  IZ  BOŽJE BESEDE 

»Glej, pridejo dnevi,« govorí Gospod, »ko bom z Izraelovo hišo in 

Judovo hišo sklenil novo zavezo.«  Gospod govorí: »Svojo postavo 

bom dal v njihovo notranjost in v njih srce jo bom zapisal.« 

 Jer 31,31. 33 
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5. postna - tiha ned.  5. postna - tiha ned.  
 

SVETE MAŠE  - se lahko udeleži na 
vsakih 30m² ena oseba ali družina. 
 

PRESTAVITEV URE NA POLETNI 
ČAS bomo naredili v noči 
s sobote 27. na nedeljo 
28. marca. Kazalce bomo 
premaknili za eno uro 
naprej. (Manj spanja). 

 

MOLITEV ZA OTROKE Po 
papeževem navodilu in prošnji bo v 
petek, 26.3. pri večerni sv. maši molitev 
za otroke in druge žrtve spolnih zlorab.  
 

CVETNA NEDELJA Blagoslov 
presmecev se bo sicer izvedel, vendar 
je zaradi ukrepov varovanja pred 
okužbami dovoljeno, da se v cerkvi 
udeleži enako število ljudi kot za 

redne sv. maše, 
zunaj pa je lahko 
zbranih do 10 
oseb (s primerno 
razdaljo).  

Isto velja za Slivnico in za Dobrovce. 
 

   PRESMECI OD KARITASA bodo 
na razpolago na mizi pred cerkvijo. 
Kdor bo želel oddati svoj dar, ga bo 
lahko oddal v temu namenjeno škatlo.  
 

OLJČNE VEJICE iz obalnih župnij so na 
razpolago, lahko jih vzamete v 
zadnji kapeli in oddate svoj dar za 
pomoč obalnim župnijam pri 
obnovi istrskih cerkva. 

 

  V VEČNOST JE ODŠEL 
ŠTEFAN  RAMOT  iz Slivnice.  

Molimo zanj! 

 

VEROUK se še izvaja na daljavo. 
Morebitno spremembo bodo v soglasju z 
NIZJ določili naši škofje.  
 

TEDEN DRUŽINE - do 25. 3.  
     »Krščanski zakonci so drug 
drugemu, svojim otrokom in ostalim 
domačim, sodelavci za milost in 
pričevalci za vero.« Bog jih kliče za 

posredovanje življenja in zato, da bi 
skrbeli drug za drugega. Ravno 
zaradi tega je bila družina »od 
nekdaj najbližja ‚bolnišnica‘«. 
Negujmo drug drugega, podpirajmo 
drug drugega, spodbujajmo se med 
seboj in vse to živimo kot del naše 
družinske duhovnosti.  
     Življenje zakonskega para je 
deležnost pri rodovitnem Božjem 
delu in vsak je za drugega stalen 
izziv Svetega Duha. 
 Papež frančćišek, Radost ljubezni, št. 321 
 

OZNANJENJE GOSPODOVO 
   Obisk nadangela 
Gabriela in sporočilo 
Mariji, da bo rodila 
Božjega Sina, Cerkev 
obhaja s praznikom in 
hkrati ta dan obhaja 

Materinski dan.  

   Ta praznik nam sporoča, da je 
vsako rojstvo od Boga. Človek ne 
''daje'' življenja otroku, ampak ga 
le posreduje. Telesna starša, oče 
in mati, od Boga sprejemata 
življenje in 'pooblastilo', da ga 
posredujeta naprej.  
   Praznik osvetljuje odgovornost 
očetov in mater, da življenje, ki ga 
je Bog spočel po njihovem sode-
lovanju, varujejo in mu omogočijo 
razvoj k samostojnosti.  
   Čas od spočetja otroka do rojstva 
in tudi še po njem, od matere 
zahteva veliko odpovedi in 
žrtvovanja, ki je zelo drugačno od 
očetove skrbi za otroka.  
  Praznik Gospodovega Oznanjenja, 
ki pomeni, da je Marija po Svetem 
Duhu spočela otroka, nas spominja 

na tovrstno 
žrtev vseh 
mater po 
svetu, zato je 
primerno, da 

se jim na ta dan izkaže posebna 
hvaležnost, kar hočemo povedati s 
poimenovanjem ''materinski dan''. 
    Vsem materam hvala za vašo 
materinsko žrtvovanje in skrb. Naj 
vas Bog obilno blagoslavlja.      žpk 
 
MARIJA, JEZUSOVA MATI 

           Mati v veri in  

učenka svojega Sina,  

Ti, ki si Jezusu, omogočila 

da je ob nazareškem ognjišču  

odraščal in dozoreval v milosti, 

tebi izročamo vse matere. 
 

Naj se ob tebi učijo 

zvestobe svojemu 

poslanstvu skrbeti za 

tiste, ki so jih 

postavile v ta svet.  

Pri tebi, ki si prinašalka 

Gospodarja življenja,  

naj se vse dni njihovega življenja 

učijo poslušnosti in nežnosti. 
 

Od tebe naj se učijo  

biti pozorne na tisto, kar raste in 

dozoreva v srcih njihovih otrok.  

Naj znajo dajati toliko  

kot prejemajo, 

naj znajo prepoznati  

bogastvo srca  

in milost Svetega Duha za tiste,  

katere so sprejele v varstvo,  

da jim pomagajo odrasti.  
www:  paroisse saintjosephartisan.fr 

 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

LEKARNE – Zaprte lekarne imajo 
vedno na vratih obvestilo, kje je 
najbližja odprta lekarna. Mislim, da bi 
to moralo biti obvezno tudi za gostilne. 
 
 

EPIDEMIJA – V osnovi je marec leta 
2020 bil enak kot je letos, samo da letos 
ne zmanjkuje toaletnega papirja.  
 

MUHE – »Očka, kje pa so pozimi vse 
muhe?« - »Ne vem, sine. Ampak želel 
bi, da bi ostale tam tudi poleti.« 


