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DOTIK, KI PUSTI SLEDOVE 
 

   S čudežnim ozdravljenjem gobavca 
Evangelij podaja predvsem prepozna-
vanje, da je Jezus odrešenik.  
   Stara zaveza v dveh poglavjih (3 Mz 13-

14) govori o prepoznavanju gobavosti 
in o izključenosti teh bolnikov iz 
skupnosti, zavedajoč se, da je bolezen 
prenosljiva, zdravila pa ni.  
 

 
 

   Tam kjer Stara zaveza ni poznala 
rešitve, jo Jezus prinese. Gobavcem, 
ki so bili izključeni iz skupnosti, 
Jezus omogoči zaživeti v bratski 
skupnosti. Stik z Jezusom odpira 
novo možnost ne le gobavcem 
amapk tudi ''zdravim''. 
  Iz življenja sv. Frančiška Asiškega 
je znan prelomni dogodek, ko je v 
gobavcu prepoznal brata in ga objel. 
To se je zgodilo po Frančiškovi po- 

globitvi v Jezusov evangelij.  
   Kakor so gobavost in številne 
druge bolezni nalezljive, tako je 
''nalezljiva'' tudi Jezusova ljube-
zen. Frančišek je bil kristjan, toda 
držal se je v neki povprečnosti. 
Globlji osebni stik z Jezusovo 
besedo pa ga je dvignil v pristno 
posnemanje Jezusa. Na neki način 
je Jezus osebno objel Frančiška in 
ta se je tako ''nalezel'' Njegove 
ljubezni, da je bil sposoben 
ljubezen podati naprej.  
V srečanju z gobavcem nam Jezus 
pokaže pristno krščansko držo.  
    Gobavost kot bolezen je tudi 
simbol 'gobavosti' različnih težkih 
stanj današnjega človeka. To je 
lahko padec v greh, lahko pa tudi 
stanje obupa zaradi nesprejetosti 
v družbi  kot so berači,  zasvojenci 
z mamili, nekdanji zaporniki itd. 
Vsi ti so Jezusovi bratje in On 
hoče, da jih kot brate prepoznamo 
tudi mi.   

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. 2. 
6. MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za +  iz družine Žumer 
PONEDELJEK, 15. 2. 

17.30 za + Milana Marčiča Klavdij, red 

TOREK, 16. 2.  
17.30 

za + Andreja Hentaka (osmina) 
 molitev za misijone Julijana Koprska, muč 

++ SREDA, 17. 2.  
17.00 

za + Antona Žerdina (žpk iz Mb Sv R. Telo) 
pepeljenje    (maša s prvoobh. in starši) 

PEPELNICA - strogi post 17.45 
za + Huberta Kresnika 

pepeljenje  -  molitev za družine 
ČETRTEK, 18. 2. 7.00 - za bolnike                            (na FB) 

Frančišek Regis,  
      duh, muč 

17.00 molitev pred Najsvetejšim za duhovne poklice 
17.30 za + Vero Brdnik  (osmina) 

+ PETEK, 19. 2.  17.00 -  Križev pot 

Konrad iz Piacenze, spok 
17.30 

- za zdravje in blagoslov v družini na  
   priprošnjo šk. Antona Vovka 

češčenje Najsvetejšega 
SOBOTA, 20. 2.  7.00 - za rešitev iz epidemije               (na FB) 

Jacinta in Frančišek Marto 17.30 - za mir in blagoslov v družini 

NEDELJA, 21. 2.  7.30 - za žive in rajne farane 

1. POSTNA  10.30 za + Alojza Greifa in vse cerkvene pevce 

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

NEDELJA, 14. 2.  

6. med letom 
9.00 za +  Marijo in Henrika Prevolnik 

PETEK,  19. 2.  16.30 za + Nežo Sardinšek   (pepeljenje) 
NEDELJA, 21.  2.  

1. postna 9.00 za + Benjamina Čandra in Milana Kline 

KAPLJICA ROSE  
 

Lahko dokončate vaše šolanje, 
toda vaše vzgoje  

nikoli  ne dokončate.  
Jim Rohn (pisatelj, + 2009) 

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 8 14. februar 2021 

ŠESTA  NEDELJA  MED  LETOM 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če 
hočeš, me moreš očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je roko,  

se ga dotaknil in mu rekel: »Hočem, bodi očiščen!« 
 Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.              Mr 1, 25-27 
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SVETE MAŠE  - se lahko udeleži 
na vsakih 30m² ena oseba ali več 
oseb istega gospodinjstva.   

Češčenje Najsvetejšega 
od 8h do 9h je v 
ponedeljek, torek in 

sredo. Verniki vabljeni k 
temu 'dežurstvu molitve', 
vsaj za pol ure ali eno uro.   

V četrtek in soboto bo sv. maša ob 
7h zjutraj na FB. 

 

PEPELNICA  OBRED PEPELENJA v času 
pandemije. Duhovnik blagoslovi pepel 
in enkrat za vse izreče: »Spreobrnite se 

in verujte 
evangeliju«, ali: 
»Pomni, človek, 
da si prah in da 
se v prah 

povrneš«. Nato duhovnik vzame pepel 
in ga molče posuje na glavo vsakega. 
 

VSE PETKE V POSTU bo pol ure pred 

večerno sv. mašo v cerkvi molitev 
križevega pota.      Vabljeni k udeležbi.  
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 

pred Najsvetejšim bo v četrtek ob 
17h v cerkvi.  
 

SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA 
bo tokrat preko spletne 
povezave v ponedeljek, 15. 
februarja ob 19h. 

 

PRVOOBHAJANCI so letos 
maloštevilni. Na pepelnično sredo 
be ena sv. maša z obredom 
pepeljenja obhajana samo zanje in 

njihove starše (da ne presežemo 
dovoljene udeležbe pri sv. maši, ki 
je še v veljavi).  
 

 
ZAČETEK POSTA  Stopamo v postni čas, 
da nas pripravi na Veliko noč.  
   Zgledujemo se po Jezusu, ki je šel za 
40 dni v puščavo. Tam se je spopadel s 

skušnjavami in iz 
njih izšel 
usposobljen za 
novo veliko delo 
odrešenja.  

    Tako je tudi nam post namenjen  za  
duhovno rast; da bi dosegli še več 
ljubezni do Boga. Če hočemo ''nekam 
priti'' je treba izbrati oz. določliti cilj. Ne 
gre le za 'materialne vaje' odpovedi 
jedem, ampak za rast v načinu življenja, 
ki bo dal Bogu več časti in bližnjim 
prinesel več potrebne pomoči, bodisi 
za njihovo duhovno, bodisi za telesno 
življenje.  Namen tega pa je, da po 
preteku postnega časa ne ''gremo v 

stare tire'', ampak višji nivo duhov-
nega življenja ohranjamo.  
 

   Jezus je po 40-tih dneh posta začel 
oznanjati, ozdravljati in se darovati. S 
tam nam je pokazal smisel in namen 
posta: da se dvignemo na višji duhovni 

nivo, iz 
katerega 

potem živimo 
in delamo. 

 

   Določene odpovedi lahko pomagajo, 
da vidimo zmožnost obvladovati sami 
sebe in odpirati duha višjim duhovnim  
vrednotam. 

   Vsak je vabljen, da naredi svoj postni 
cilj in načrt, kako do tega priti. V pomoč 
nam je gotovo tako osebna, kot skupna 
molitev.                                              žpk 
 

'LETO SVETEGA JOŽEFA' 
nas vabi, da ob zgledu in priprošnji 
Jezusovega varuha rastemo tudi mi.   

 Sv. Frančišek 
Saleški je 

duhovno 
zorel tudi s 

pomočjo 
podobe Sv. Jožefa, kjer svetnik v 
rokah drži otroka Jezusa in zre vanj.  
Zrenje v Jezusa sredi naših težav je 
spodbuda nam kristjanom vseh 
stanov in vseh starosti.   
 

OB VRNITVI V ŠOLO 
 

1. Gospod prosim te za 
učitelje in profesorje naših 

otrok. Njihovo vzgojno in 

izobraževalno delo naj prinese 

dobre sadove. Naj z ljubeznijo 

prenašajo težavnost učnih vsebin 

na otroke.  
 

2. Prosim te za sošolce, sošolke 

naših otrok. Srečanje v krogu 

prijateljev naj vsakemu dviga 

duha k pravim vrednotam. Naj 

vsak pozitivno vpliva na svoje 

bližnje, naj si vzajemno pomagajo 

k pravemu napredku. Gospod, 

odstrani in oddalji od njih vsak  

nesporazum. Njihovo osebnostno  

rast izročam v tvoje roke.  
 

3. Prosim Te za celostni razvoj 
naših otrok. Moj Bog, hvala ti za 

vrnitev v šole, da si bodo otroci 

mogli pridobivati modrost, krepiti 

njihove sposobnosti, izostriti 

pozornost in utrjevati spomin. 

Odženi od njih nevarnost lenobe 

ali nezanimanja za učenje.  
 

Naj naši otroci ohranijo v 

spominu Tvoje besede: »GOSPOD 

te bo naredil za glavo in ne za rep; 

samo navzgor boš šel in nikoli 

navzdol, če boš poslušal zapovedi 

GOSPODA, 

svojega Boga, ki 

ti jih danes dajem 

in jih boš skrbno 

izpolnjeval.«  
5 Mz 28,13 

 

www:van-and-style.com/lifestyle 

 
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

HRANA – 'Ne razumem, kako lahko 
nekateri ljudje pozabijo zaužiti hrano. 
Jaz recimo pozabim, da sem že jedel in 
potem jem še enkrat.  
 

ZVESTOBA –''Dragi, ali me boš po 
poroki tudi tako ljubil?'' - On: ''Seveda. 
V ljubezni sem vedno dajal prednost 
poročenim ženskam.'' 
 

DRUŽINA – Bodoči tast bodočemu 
zetu: ''Premisli, ali si sposoben skrbeti 
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za hrano cele družine'' – Bodoči zet: ''O, 
moj Bog. Koliko pa vas je?'' 


