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Cvetna ned.  

 

LJUBIL JE DO KONCA 
 

   Na Jezusa je padla smrtna obsodba 
tako s strani verske kot s strani civilne 
oblasti. Navdaja ga žalost. Ne zaradi 
trpljenja, ampak, ker so ga vsi zapustili. 
Sadove odrešenja namreč lahko prejme 
le tisti, ki je njemu pridružen. Zato ga 
odhod učencev in vseh drugih žalosti. 
Vedno pa se veseli vsakega, ki se vrne k 
njemu, da prejme odrešenje.  
 

 
 

   Priča smo dvema procesijama. 
Ena gre v Jeruzalem polna navdu-
šenja in hvalnic Jezusu, druga iz 
mesta polna sovraštva, udarcev in 
pljunkov.  
Na prvi ga obdajo s svojimi oblačili 
in jih polagajo pred njega, na drugi 
mu vzamejo še zadnjo obleko.  
   To je dvojnost odgovorov, ki jih  

človeštvo skozi zgodovino daje 
Bogu. So trenutki, ko ga človek  
navdušeno sprejme v svoje 
bivališče, v svoje srce, drugič ga z 
vso silo izrine, ali kar vrže iz 
svojega življenja.  
 

   Pa pride trenutek razjasnitve. 
Rimski vojak na kratko povzame 
vso bogoslovno znanost: resnično, 
ta je bil Božji Sin. Mesijanska 
skrivnost se je oznanila brez 
pridržkov. Končno je jasno 
povedano kdo je Jezus.  
   V času javnega delovanja je Jezus  
večkrat prepovedal govoriti o 
njegovi identiteti, kajti ljudje ne bi 
razumeli. Toda sedaj zrenje v križ 
daje pravo jasno spoznanje:  Sin 
je človek, je Bog in je kralj – pa ne 
po vzoru zemeljskih kraljev. On, ki 
vlada tako, da za svoje ljudstvo dá 
svoje življenje - in ljudstvu 
prisluži življenje.  
   To je končno razodetje Jezusa in 
njegov način: ''ljubiti do konca''.  
 

    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, 28. 3. 
CVETNA 

7.30 - za žive in rajne farane  
10.30 za + Alojza Megliča  (obl) 

18.00 - za zdravje  

PONEDELJEK, 29. 3. 7.30 za + Metoda Piriha (koprskega) škofa 

Bertold, red ust 18.30 za + Anko Robič 

TOREK, 30. 3.  17.30 za + Štefana Ramota (osmina) 
Zosim, šk 18.30 - za dar vere  /    molitev za misijone 

SREDA, 31. 3.  
18.30 

za + Viljema Šterna 
  molitev za družine Gvido, opat 

VELIKI ČETRTEK, 1. 4. 
18.00 

za + Leopoldino Auguštin, starše Martina in  
        Nežo ter vnuka Tadeja  

molitev za duh. poklice  
Spomin zadnje večerje 

+ VELIKI PETEK, 2. 4.  
17.00 Obred Jezusovega trpljenja in sv. obhajilo.  

Jezusova smrt 
VELIKA  SOBOTA, 3. 4.  

19.00 
Velikonočna vigilija in sv. maša 

za + Anko Jagarinec Božji grob 

NEDELJA, 4. 4.  7.00 
Velikonočna procesija in sv maša 

- za žive in rajne farane 

 VELIKA NOČ 
10.30 

za + Jožefa in Matildo Koser ter  
        sestro Lojzko 

18.00 
za + Kristino Špurej, Marico Knaflič  
        in  Jožico Šobernik 

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

NEDELJA, 28 3.  
CVETNA 

9.00 za +  Jožefa Verlaka 

SREDA,  31. 3. 18.30 
za + Mihaela, Ano in Milana Kline 
        ter Bernjamina Čandra  

NEDELJA, 4.  4.  
VELIKA NOČ 9.00 za + Andreja Pahiča 

KAPLJICA ROSE  

Jezus nam nikoli ni obljubljal,  
da bo življenje enostavno.  

Zagotavlja pa,  
da bo vedno z nami.  

www. adoredieu 

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 14 28. marec 2021 

CVETNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

Obšla ga je groza in je začel trepetati. Rekel jim je: »Moja duša je 

žalostna do smrti. Ostanite tukaj in čujte!« In šel je malo naprej, se vrgel 

na tla in môlil, /./ Govóril je: »Aba, Oče, tebi je vse mogoče! Daj, da gre ta 

kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti!«      Mr 14, 34-36 
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SVETE MAŠE  - se lahko udeleži na 
vsakih 30m² ena oseba  ali  družina. 
Vsak ponedeljek, torek in sredo od 
8h do 9h češčenje Najsvetejšega! 
 

ČIŠČENJE CERKVE v Slivnici  
v ponedeljek ob 9h. Vabljeni 

in naprošeni, da pomagate 
očistiti župnijsko cerkev. 

 

NA DOBROVCAH bo čiščenje cerkve v 
ponedeljek – za uro bo rečeno v nedeljo.  
 

   V  VEČNOST  JE  ODŠLA 
IVANKA  KIRBIŠ z Dobrovc.  

Molimo zanjo! 
 

VELIKI TEDEN - SREDIŠČE NAŠE VERE 
Zaradi porasta okužb v zadnjem času, 
bodo obredi okrnjeni, toda vse dneve 

bomo obhajali po obredniku. 
 

Na Cvetno nedeljo bo še večerna sv. 
maša, prav tako na Veliko noč, da se 

več ljudem omogoči udeležba. 
 

 Na Veliko soboto bo BLAGOSLOV 
VELIKONOČNIH JEDI tudi po vaseh  

– s tem se ''razbremeni'' 
 župnijska cerkev. 

Vsi BLAGOLOVI bodo ZUNAJ, z ude-

ležbo do 10 oseb. Košarice se lahko 

odložijo, pa se lastnik umakne in jo 

po blagoslovu vzame.            žpk 

 

VELIKI ČETRTEK, dan 
zadnje večerje in ustanovitve:  
- Zakramenta Evharistije in 
- Mašniškega posvečenja. 
    Ob 18h sv. maša v spomin zadnje 
večerje Ustanovitveni dan svetega 
obhajila; to je močno sporočilo za  

prvoobhajance in njihove družine;  
Po maši molitev za duhovne poklice. 
 

VELIKI PETEK – strogi post, ko 
Jezus trpi, se mi postimo: odpovemo se 

mesnim jedem in se ta dan le 
enkrat najemo do sitega.  
Obhajanje Jezusovega 
trpljenja bo ob 17h (pasijon).  

 

Darovanje na veliki petek je za 
vzdrževanje Jezusovega groba v 
Jeruzalemu.  
 

DEVETNEVNICA Božjega usmi-
ljenja traja od velikega petka - do 
nedelje Božjega usmiljenja.  
 

VELIKA SOBOTA Jezus počiva v 
grobu, ljudstvo v molitvi pričakuje 
vstajenja. Hkrati je blagoslov 

velikonočnih jedil. Vsak, ki pride k 
blagoslovu, naj stopi še v 
cerkev in z molitvijo pri 
božjem grobu počasti Jezusa.  
 

BLAGOSLOVI - razpored: 
    8.30h na Polani (spodnja kapela), 
    9.00h Slivniško Pohorje,  
    9.30h pri Plahutniku, 

13.15h v Hotinji vasi 
 

V KOLIKOR PRIDE DO UKREPOV 
ZAPRTJA DRŽAVE, SEVEDA VSI 

BLAGOSLOVI  ODPADEJO 
 

V župnijski cerkvi: ob 
10.15h izpostavitev 
Najsvetejšega pri 
Božjem grobu, 
devetdnevnica božjega 
usmiljenja.  
 

Blagoslovi ob: 10.30h; 

ob 14.15h; ob 15h; ob 16h in 17h.  
 

Blagoslov  -  Dobrovški del župnije: 
     ob 11.45h na Skokah, 
     ob 12.15h na Dobrovcah, 
     ob 12.45h na Drav. Dvoru. 
 

BLAGOSLOV, ki ga naredi družina. 
Družina, ki bi se težko udeležila 

blagoslova, lahko z 
molitvijo prosi za 
blagoslov jedi in jih 
pokropi z blagoslov-
ljeno vodo (kot je bilo 
navodilo lani).  

 

VELIKA SOBOTA ZVEČER 
Velikonočno slavje se začne z vigilijo 
ob 19.00h pred cerkvijo.  
 

DAROVI OB BLAGOSLOVU bodo za 
opremo prostorov v novem župnišču in 
popravilo zvonov - verjetno ste 
ugotovili, da veliki zvon ne zvoni.  

     Hvala za vaš dar!  
 

VELIKA NOČ – PRAZNIK VSTAJENJA 

procesija (10 oseb s 
primerno razdaljo)  
od božjega groba bo 
ob 7.00h; sledi sv. 
maša.  
 

NA DOBROVCAH  
v velikem tednu ni 

obredov, na VELIKO NOČ pa bo ob 9. 
uri vstajenjska procesija (10 oseb s 
primerno razdaljo) in sv. maša v cerkvi.  
 

VIRUS! Vernike prosimo, da 

upoštevate navodila, saj gre 

za varnost vseh, pa tudi 

inšpekcijske službe bodo na delu. 

 

ZAČENJAMO VELIKI TEDEN; 
 

nočem, da je enak kot katerikoli 
drugi teden v letu.. Želim, da se 
me ta teden s skrivnostjo 
Tvojega trpljenja in smrti močno 
dotakne v globini srca. 
 

Hočem se pridružiti množici,  
ne le kot gledalec, ampak Te 
hočem iskreno slaviti kot Kralja, 
ki prihaja v imenu Boga. 
 

Daj mi spoznati Tvoje veličastvo. 
Obvaruj me, da bi se moje srce 
kdaj zaprlo pred teboj.   
Naj se ti pridružim tudi na 
križevem potu kot Simon in 
Veronika, naj ostanem s teboj ob 
grobu dokler je zaprt in naj bom 
s Teboj, ko prides iz groba.  
 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi 
 
 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

SONCE – ''Ti lump. Govoril si, da sem 
jaz tvoje sonce, pa si več v gostilni kot 
pri meni.'' – ''Ja, veš, velika izpostav-
ljenost soncu povzroči žejo.'' 
 
 

STRAH – Na sprehodu mi je prišel 
nasproti moški z velikim psom. Pes se 
je zazrl vame in renčal. Rekla sem: 
''Halo?!'' – In moški: ''Halo?!'' Potem 
sta šla naprej in sem slišala: ''Vidiš 
Reks, nič hudega se ni zgodilo.'' 
 

REZULTAT – »Mama je vedno rekla, 
da je poskusiti boljše kot študirati. Zdaj 
pa sem debeluh namesto akademika.« 


