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Bela nedelja  

 

JEZUS JE NAVZOČ   
 

   Prvi dan tedna – v nedeljo -  po tistem 
strašnem petku, ''ko so bili apostoli 
zbrani'' in prav tako ''osmi dan, ko so 
bili apostoli spet zbrani'', se je Jezus 
pojavil sredi med njimi. 
   Jezus je sicer ves čas navzoč, saj ve 
vse, kar je človek med tednom doživljal, 
toda še na vzvišenejši način je navzoč 
med zbranimi učenci na dan vstajenja, 
(v nedeljo) ob spominjanju vstajenja.  

 

 
 

     Jezusovo vstajenje je temeljni 
razlog zbiranja učencev, kar pričuje, 
da je vera najmočnejša vez, ki jih 
drži skupaj. To je bistvo Cerkve: 
skupnost ljudi, sredi katerih se na 
skrivnosten način pojavi Jezus. 
    Zbirajo se apostoli, ki so doživeli 
stisko velikega petka in ''na drugi 
strani groba'' spoznali novo obzorje 
miru in radosti. Pridružujejo se jim 

vedno novi ljudje, ki samega 
velikega petka niso videli, toda v 
sporočilu o Kristusu križanem in 
od mrtvih vstalem so odkrili smisel 
svojega življenja. Ne zahtevajo 
tipanja njegovih ran kot apostol 
Tomaž, zadošča jim njegovo sporo-
čilo: ''Ne bojte se! Jaz sem z vami...'' 
Take Jezus posebej blagruje. 
   Doživetju bolečine in stiske sledi 
mir in veselje. Velika noč prinaša 
novo življenje, ki človeka čaka na 
drugi strani groba, da le človek v 
grob vstopi z vero v Jezusa.  
   Vendar smo že v tem življenju 
deležni sadov vstalega Jezusa: 
''Prejmite Sv. Duha, katerim grehe 
odpustite so jim odpuščeni.'' V moči 
Sv. Duha Cerkev vernike osvobaja 
grehov, kar je usposabljanje za 
nebeško skupnost s Kristusom.  
   Bela nedelja je Nedelja Božjega 
usmiljenja, ki nam zagotavlja, da 
se novo življenje začne že s 
sprejemom odpuščanja grehov.  

   župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 
S L I V N I C A  -  sv. maše so v cerkvi  brez ljudstva - 

morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani  --in ''od ust do ust'' 

NEDELJA, 11. 4. 
 

BELA NEDELJA 

7.00 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Olgo Širec 

PONEDELJEK, 12. 4. 
18.30 za + Mirana Faleža 

Zenon Veronski, šk 

TOREK, 13. 4.  
18.30 za + Auguština Horvata 

    molitev za misijone Martin I., papež 

SREDA, 14. 4.  
18.30 za + Franca in Majdo Gerečnik  

  molitev za družine Lambert, škof 

ČETRTEK, 15. 4. 18.00 Molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice 

Paternij, šk 18.30 za + Milana Marčiča 

PETEK, 16. 4.  17.30 za + Marijo Bertole  

Bernardka Lurška, dev.  18.30 - za dar vere 

SOBOTA, 17. 4.  
19.00 za +Anico Štancer  

Simon Bersabejski, šk 

NEDELJA, 18. 4.  7.30 - za žive in rajne farane 

3. velikonočna  10.30 za + Antona Rihtarja 

D O B R O V C E  -  sv. maše so brez ljudstva  

NEDELJA, 11. 4.  
BELA NEDELJA 

9.00 za + Terezijo Reich 

NEDELJA, 18.  4.  
3. velikončna 9.00 za + Ernesta Koletnika 

KAPLJICA ROSE  
 

Brat, sestra, kakršnakoli  

je  tvoja stiska, 

 Jezus ima vedno rešitev. 
Zaupaj mu  

in boš videl/videla. 
www.pinterest.fr 

 

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 16 11. april 2021 

BELA NEDELJA – BOŽJEGA USMILJENJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je 
prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 

Tomažu je rekel: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Svojo roko  
polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.«        Jn 20, 26-27 
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Bela nedelja  bela nedelja  
 

SVETE MAŠE  so od 1. aprila brez 
navzočnosti ljudstva. Cerkev je v 
času sv. maše zaklenjena.  

Čakamo pa nove smernice. 
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.  
Izogibajmo se bližnjim stikom 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.  
 

ZAVAROVANJE  CERKVENIH 
STAVB  IN  DEJAVNOSTI 

   Župnija ima z Zavarovalnico Sava  
sklenjeno 

zavarovanje 
za cerkvene 
stavbe in 
odgovornost 

pri izvajanju 
verske 

dejavnosti. Te dni smo prejeli račun za 

celoletno premijo v višini 905,-€ 
(kopija računa je na oglasni deski). 
  Vernike prosimo, da pa svojih močeh 
pomagate poravnati ta račun. Vaš dar 
lahko odložite v nabiralnik pri 
Maranati, lahko ob obisku cerkve pri 
glavnem vhodu oddate v nabiralnik za 
kovinskimi vrati, lahko pa tudi 
nakažete na spodnji bančni račun.  
   Deželna banka Slovenije: 

SI 56 1934 0500 9689 773 
Župnija Slivnica, K cerkvi 9   

 – namen: zavarovanje  
Hvala za vaš dar! 

 
BELA NEDELJA – NEDELJA 

BOŽJEGA USMILJENJA 
 

   Sv. papež Janez Pavel II. je 30. 
IV. leta 2000 na nedeljo po veliki 
noči, razglasil poljsko redovnico 
Favstino Kowalsko za svetnico ter 
ob tej priložnosti določil, da se bo 
prva nedelja po veliki noči  »odslej 
v vsej Cerkvi  imenovala nedelja 
Božjega usmiljenja.«  
   Papež se je pri tem oprl na javno 

razodetje, povod pa 
je bilo Jezusovo 
razodetje sestri 
Favstini: »Hči moja, 
govori vsemu svetu o 
mojem neizmernem 
usmiljenju. Hočem, da 

je praznik Božjega usmiljenja zatočišče 
vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. 
Ta dan bom razodel polnost svojega 
usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil 
sveto spoved in prejel sveto obhajilo, 

bo dobil popolno odpuščanje grehov in 
kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti 
k meni, čeprav so njegovi grehi še tako 
veliki. Hočem, da praznik mojega 
usmiljenja slovesno obhajate prvo 
nedeljo po veliki noči. Povej ranjenim 
ljudem, da se morajo zateči k mojemu 
usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj 
mir. Preden pridem kot pravičen 
sodnik, pridem kot kralj usmiljenja. 
Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam 
obsodi.«             www /katoliska-cerkev.si/bela 

 
PREPREČIL  JE  ŽRTVE 

  Na Cvetno nedeljo je pred stolnico  
v mestu Makassar v Indoneziji bil 

teroristični 
napad. Ob 
koncu bogo-
služja sta se 
pred cerkev 
z motorjem 

pripeljala moški in ženska, ki sta 
hotela vstopiti v cerkev. Domači 
faran Kosmas Balembang, ki je bil 
tudi redar, je zaslutil, da je nekaj 
narobe in jima je preprečil vstop v 
cerkev. Tedaj sta se oba terorista 
eksplodirala na prostem.  
   Smrtne žrtve ni bilo, je pa bilo 
okrog 20 ranjih. Težje je bil ranjen 
varnostnik Kosman, vendar je izven 
življenjske nevarnosti.  
   Žrtev bi bilo seveda veliko, če bi 
terorista uspela priti v cerkev med 
množico. Mestne oblasti so 
Kosmasu čestitale za pogum.  
 

fr.aleteia.org/2021/04/07/attaque 

 

O NESKONČNO USMILJENI 
dobri Bog, danes tvoje ljudstvo 
iz brezna revščine kliče  
k tvojemu usmiljenju. Človeštvo s 
krikom stiske kliče k tebi.  
 

Dobrotni Bog, ne zavrzi prošenj 
izgnancev tega sveta.  
Našo bedo greha poznaš, Ti veš, 
da nimamo moči,  da bi se sami  
iz teh stisk dvignili k tebi.  
 

Dobri Bog, prehitevaj nas s svojo 
milostjo in ne nehaj množiti 
svojega usmiljenja, da vendar 
uresničimo vse, kar v svoji sveti 
volji pričakuješ od nas v tem času 
in uri smrti.   Vsemogočnost 
Tvojega usmiljenja naj nas varuje 
pred sovražnikom našega 
zveličanja, da bomo polni upanja 
pričakali Tvoj končni prihod.  
 

Sv. Faustina Kowalska 

 

-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 

POKLIC – ''In s čim se tako poklicno 
ukvarjate?'' – ''Ljudem pomagam 
pozabiti njihove skrbi.'' – ''Torej ste 
psihoterapevt?'' – ''Ne. Vinogradnik.'' 
 
 

LENUH – Ugotavljam, da je moj pes 
velik lenuh. Drugi psi, ko hočejo iti na 
sprehod, gospodarju prinesejo vrvico, 
moj pa meni prinese ključe od avta. 
 

NOGAVICE – Moja odlična odločitev 
je bila, da sem kupil 20 parov enakih 
nogovic. Zdaj mi jih ni treba posebej 
sortirati. 


