Velika noč

4. april '21

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi brez ljudstva
NEDELJA, 4. 4.

7.00

VELIKA NOČ
JEZUSOVO VSTAJENJE

PONEDELJEK, 5. 4.
Velikonočna osmina

vstajenjska procesija –
duhovnik sam naredi obhod z Najsvetejšim
- za žive in rajne farane

10.30 za + Jožefa in Matildo Koser ter
sestro Lojzko
10.30 za + Ivanko Kirbiš
18.30

za + Angelco Medved, sestre, brata in starše

Velikonočna osmina

18.30

za + Alojza Greifa

SREDA, 7. 4.
Velikonočna osmina

18.30 za + Marijo Šnuderl in starše Lešnik

ČETRTEK, 8. 4.
Velikonočna osmina

18.30

TOREK, 6. 4.

molitev za misijone
molitev za družine

- v dober namen
molitev za duh. poklice

PETEK, 9. 4.
Velikonočna osmina
SOBOTA, 10. 4.
Velikonočna osmina

18.30 . za + Ludvika Megliča
19.00

za + Martina Auguština in družino Iršič

NEDELJA, 11. 4.

7.30

- za žive in rajne farane

BELA NEDELJA

NEDELJA, 11. 4.

BELA NEDELJA

-

9.00

obhod z Najsvetejšim (po poti procesije)
za + Andreja Pahiča

9.00

za + Terezijo Reich

Ista moč,
ki je Jezusa obudila od mrtvih ,
deluje v srcih tistih,
ki mu pripadajo.
Leon Morris

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
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VELIKA NOČ
ODLOMEK IZ EVANGELIJA (od vigilije)
Med seboj so govorile: »Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob?« Ko pa so
se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen;. Stopile so v grob in zagledale
mladeniča, ki je sedèl na desni strani, ogrnjen z belim oblačilom. On pa jim je
rekel: »Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen
Mr 16, 3-6

VSEM POVEJTE: ''VSTAL JE!''
Obhajamo Veliko noč, največji
dogodek v zgodovini sveta: vstajenje
Jezusa Kristusa od mrtvih.
Nam je to omogočeno, ker so vse generacije pred nami to sporočilo zvesto
posredovale ena drugi. To so storile,
ker je vsaka generacija v vstajenju
videla smisel svojega življenja.

maše so brez ljudstva

KAPLJICA ROSE
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Leto 20, številka 15

10.30 za + Olgo Širec

DOBROVCE
NEDELJA, 4. 4.
VELIKA NOČ

Slivniški župnijski list

Obhajamo dogodek, ki kljub
vsakodnevnim stiskam, bolečinam
neuspehom našemu življenje na
obzorju oznanja upanje.

Veliki zapečateni kamen je simbol
naše nemoči, da bi premagali smrt.
Ko se žene vprašuejejo, kdo bi to
naredil, nenadoma ugotovijo, da je
to že narejeno. Ta velika skala ločuje človeka od vstajenje in samo Bog
je sposoben odvaliti skalo, ki človeštvu zapira dostop do vstajenja.

Osrednje sporočilo današnjega
dne torej ni prazen grob, ampak
vtajenje. Angel, ki prvi sporoča to
ženam, prinaša izredno razodetje:
za tisto ogromno skalo je novo
življenje, ki ne pozna bolečine, ne
strahu; tam sta mir in upanje.
''Ne bojte se!'' (To je Jezus rekel
vedno, ko je učence zajemal strah).
Takoj za tem pa angel ženam
naroči: ''Povejte apostolom, naj
gredo v Galilejo, tam se bomo
srečali.''
V Galileji so apostoli imeli svoje
družine, čolne in svoja opravila.
Bistvo vstajenja ni zrenje v prazen
grob, ampak srečevanje vstalega
Jezusa v vsakdanjem življenju. Z
Njim je treba biti pri vsakem delu.
Tudi mi bomo z Vstalim šli v
''našo Galilejo'' - v družine in k
našim opravilom s poslanstvom
oznanjati Vstalega Jezusa. župnik
VSEM FARANOM IN VSEM BRALCEM
BLAGOSLOVLJENO VELIKO NOČ
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SVETE MAŠE so od 1. do 11. aprila
brez navzočnosti ljudstva.

Cerkev je v času sv. maše
zaklenjena. Za prejem sv. obhajila
lahko pokličete po tel., ali po e-pošti
sporočite uro,
kdaj bi želeli
prejeti.
Nekaterim pa
so ta sredstva
težko dostopna, zato bo po sv. maši
tudi vedno možno prejeti sv.
obhajilo; v nedeljo po zadnji maši pa
do 12h vsakih 15 minut. Povsod
bodimo pozorni, da se na blizu ne
srčujemo z osebani iz drugega
gospodinjstva.
V ponedeljek, torek in sredo ostane
ura molitve pred Najsvetejšim med 8.
in 9.uro, (vendar brez kakršne koli
skupne molitve).
VIRUS! Vernike prosimo,
da upoštevate navodila,
saj gre za varnost vseh, pa
tudi inšpekcijske službe so na delu.
Verouk in druga živa srečanja so
do preklica odpovedana.
NOVI KRISTJAN je postal
TINE FRAS iz Orehove vasi.
Srečnim staršem čestitamo!

LJUDSKI MISIJON bi moral biti v
času pred cvetno nedeljo, pa je
epidemija vse spremenila. Nekaj
srečanj smo z misijonarji naredili preko
zoom-povezave, večina pa je bilo
odpovedano.
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SREČANJE ZA VSE ZAKONCE
bo na zoom-povezavi v soboto, 10.
aprila ob 20h – to je del prilagojenega
programa
Ljudskega
misijona.
Povezava bo dostopna na naši spletni
strani. Prav pa je, da si zakonci med
seboj pomagate z obvestilom in
povabilom.
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krstov iz tradicije, je posebno tudi v
obhajanju Velike noči. Zaradi
uvedene policijske ure (ukrep pred
epidemijo), krst ne bo na vigilijo,
ampak pri dnevnem bogoslužju.

V sklopu Ljudskega misijona je še
načrtovano zoom-srečanje za vse
farane v soboto, 22. maja ob 20h. Na
to srečanje bomo farane še spomnili.
ŽUPNIJSKI
LJUDSKI
MISIJON je
pod vplivom
epidemije
letos odpadel, vendar so misijonarji že rezervirali čas in predvidevamo, da ga bomo lahko v polni
meri izvedli prihodnje leto (2022) v
postu od 25. marca do 3. aprila.
 V VEČNOST JE ODŠLA
MARIJA BERTOLE iz Radizela.
Molimo zanjo!

VELIKONOČNA VIGILIJA
S KRSTOM KATEHUMENOV
Katehumenon (to so odrasli pripravniki
za krst) Cerkev predlaga prejem sv.
krsta na Velikonočno vigilijo, ker je ta
noč ''prinašalka novega življenja''.

Cerkev v Franciji za letošnjo Veliko
noč sprejema 3.639 novokrščencev.
Leto, ki je posebno tudi v številu

Kdo so katehumeni (novokrščenci)?
Polovica letošnjih novokrščencev je
starih med 26 in 40 let.
Ko nekaj nad 50% novokrščencev
prihaja iz tradicionalno krščanskih
družin, je zelo zgovorno tudi število
tistih, ki prihajajo iz judovstva in iz
islama. Teh je okrog 230 oseb.
www/aleteia.fr 29.3. 2021

HVALA ZA ŽIVLJENJE,
Slavim te, Gospod, ker mi ta
trenutek omogoča, da se mi po
Tvojem Vstajenju razodeva
Tvoja vsemogočnost.
Gospod Vsemogočni, sedaj ti iz
vsega srca želim reči: iz Tvoje
Velikonočne Slave sprejemam
Tvojo zastonjsko ljubezen.
Iz tebe, Vstalega Gospoda,
sije name Tvoja nebeška svetloba
in nadme prihaja Tvoja moč,
da te lahko ljubim in hvalim.

Preko mojih skrbi, razočaranj,
neizpolnjenih želja, oslabljene
vere; preko mojih grehov,
bolezni, mojih misli, besed in
dejanj…, vstopa v mene moč
Tvojega Vstajenja in življenja.
Gospod, iz mojih temin pride
Tvoja svetloba.
Iz mojih grehov izvira Tvoja
milost, iz mojih slabosti priteka
Tvoja moč,
skozi mojo revščino prihaja
Tvoje slavno nebeško Kraljestvo.
Gospod, veselim se vseh svojih
majhnosti, kajti s tem se
podaljšuje velikonočno veselje,
v meni ostaja navzoča moč Tvoje
velikonočne zmage ned smrtjo.
Tebi bodi slava in čast.
www.pierrelacroix.com/blogue

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
IZNAJDBE – Učitelj: ''Erik, kaj je tebi

najlepša človeška iznajdba?'' – Erik:
''Mobilni telefon.'' – Učitelj: ''In kaj
najslabša?'' – Erik: ''Račun za telefon.''
GASILEC – Gasilski avto pod sireno
drvi mimo gostilne. Gost reče
natakarju: ''Daj mi hitro račun. Gori.'' –
Natakar: ''Ste gasilec?'' – Gost: ''Jaz ne,
pač pa mož moje ljubice.''
PAPAGAJ – »Sosed, ali si morda kje
videl našega papagaja?'' – ''Ne. Ampak
vzbuja se mi sum. Naša mačka je začela
govoriti.''
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