1. postna ned.
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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
7.30

NEDELJA, 21. 2.
1. POSTNA

Leto 20, številka 9

- za žive in rajne farane

17.30

SEDEŽ APOSTOLA PETRA
TOREK, 23. 2.

17.30

Polikarp, muč.
SREDA, 24. 2.

17.30

MATIJA, apostol
ČETRTEK, 25. 2.

za + starše Antona in Terezijo Bračko
za + Ljudmilo Bohak
molitev za misijone

+ PETEK, 26. 2.

17.00

Križev pot (v cerkvi)
za + Auguština Horvata
češčenje Najsvetejšega

SOBOTA, 27. 2. - kvatre

7.00

za + Ljubo Fabjanič (maša v ožjem krogu v kapeli)

Gabriejel ŽMB, red

17.30

za + Sonjo Brglez

NEDELJA, 28. 2.

7.30

- za žive in rajne farane

SREDA, 24. 2.

NEDELJA, 28. 2.

2. postna

-

PUŠČAVI

Beseda post nam hitro vzbudi misel
na odpoved določenim jedem, predvsem mesa. Dobro je, če je to navzoče,
toda to mora voditi do globljih spoznaj
Jezusovega odrešenjskega dela in naši
pridružitvi njegovemu delu.

maše z ljudstvom – na 30m² ena oseba oz. gospodinjstvo
9.00

za + Benjamina Čandra in Milana Kline

16.30 za + Marjetko Prešern
9.00

za + Franca in Marijo Pivec ter sorodnike

KAPLJICA ROSE

Gospod, daj mi oči, ki vidijo stvari
kot najboljše, srce ki odpusti
najhujše reči, duha ki pozabi zlo in
dušo, ki nikoli ne izgubi vere.
Ww: lavictoiredelamour
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ODKRITJA V

10.30 za + družino Gmajner

2. POSTNA

NEDELJA, 21. 2.
1. postna

Tisti čas je Duh odvedel Jezusa v puščavo.
V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal.
Mr 1, 12-13
Bil je med zvermi in angeli so mu stregli.

molitev za družine

Valburga, red.

17.30

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

za + Jožefa Hozjana (žpk iz Rač)

za + Zinko in Maro Lešnik
17.30
molitev za duh. poklice

Aleksander, (Branko), šk
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PRVA POSTNA NEDELJA

10.30 za + Alojza Greifa in vse cerkvene pevce

PONEDELJEK, 22. 2.

DOBROVCE

Slivniški župnijski list

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

Ob krstu je Jezus bil predstavljen
kot Božji Sin, ki bo zgradil vez med
Bogom in ljudmi. Takoj za tem ga je
(Sveti) Duh vodil v puščavo, v
soočenje z zlim duhom.
Puščava je ''kraljestvo tišine'' kjer
je možno zaznati in prepoznati vsak
glas, tako glas hudobnega duha, kot
Božji glas. Tu človek prepozna tudi
glasove hrepenjenja, strahov in
ljubezni, ki jih nosi v sebi.
Sadovi bivanja v puščavi zato niso

odvisni le od Boga, ampak tudi od
človeka, ki se prepusti vplivu
določenih glasov.
V tej puščavi so omenjene zveri,
ki Jezusu niso nevarne in angeli, ki
strežejo. To nas spominja na raj, kjer
zveri niso bile nevarne, dokler vanj
ni vstopil greh. Ko pa je človek
odprt pot grehu, je angel zaprl vstop
v nebesa. Ne zaradi človeka, ampak
zaradi greha, s katerim se je človek
''okužil''.
Jezusovo bivanje v puščavi je
uveljavljanje popolne sprave človeka ''z zemljo in z nebesi'', kar
izraža navzočnost zveri, ki niso
nevarne in v blagodejni navzočnosti angelov.
Iz tega spoznamo vlogo našega
posta s katerim se hočemo ločiti
od reči, ki ovirajo naše hrepenjenje po nebesih (tudi kulinarične
radosti). Pogovor z Bogom, kar je
molitev, pa nam izpopolnjuje
poznanje vrednosti postnih vaj.
župnik
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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
nekaj časa). Sv. maše na FB bomo opustili,
saj je na razpolago več drugih prenosov.

VSE PETKE V POSTU bo pred večerno
sv. mašo (ob 17h) križev pot. Vabljeni!.

 V VEČNOST SO ODŠLI
ALOJZ MAJERIČ iz Radizela,
STANKO KLAJDERIČ iz Hotinje vasi in
FRANC HORVAT iz Skok.
Molimo zanje!

NA 'ZOOM' SEJI ŽPS 15. 2. je bilo sklenjeno, da se ljudski misijon kot celota
prestavi za eno leto (torej v post 2022).
Letos bo pa nekaj srečanj z misijonarji
na zoom povezavi in sicer:
 ponedeljek, 1. marec ob 20h: ŽPS
 sreda, 10. marec: ob 17h: otroci in
starši od 1.raz. do 4.raz.
 petek, 12. marec: birmanci ob 16h
 petek 12. 3. ob 17h:
starši in botri birmancev
 sreda, 17. marec ob 17h:
otroci 5. r do 7. r.
sreda, 17.marec ob 18h:
starši verouč. 5 – 7r.
sobota, 20. marec ob 19h: mladina
 sobota, 10. april ob 20h: vsi zakonci
 sobota, 22. maj: ob 20.h: za vse farane
Večne molitve - 15. in 16. 3. bodo v
cerkvi kot običajno, sklepna sv. maša
pa bo v mejah sedanjih omejtev.
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PRAVI POST JE EVHARISTIČEN
Samoobvladovanja je duhovni boj, ki
priča, da človek ne živi samo od kruha.
K vprašanju ''zakaj'' se postiti spada
tudi vprašanje ‘’za koga'' se postiti. Po
katoliškem nauku je post vabilo, da bi
živeli v odnosu do Jezusa Kristusa.
Redovniki so videli 4 različne motive
zaradi koga se
postimo in komu s
tem
hočemo
izkazati ljubezen:
1. Ljubezen do sebe zaradi sebe, je
post, ki se omejuje na znižanje telesne
teže in s tem izboljšati zunanji videz.
To je zagledanost vase, ki je med
ljudstvom dobro sprejeto.
2. Ljubezen do Boga zaradi sebe je
post, ki ga Jezus graja v evangeliju:
’’prejeli so svoje plačilo.’’ Postiti se ker
Boga poznamo in se pohvalimo kako
smo se postili.
3. Ljubezen do sebe zaradi Boga je
post, ki upošteva, da je telo tempelj Sv.
Duha. Človek smatra telo kot bivališče
Boga, zato ga s postom ''pripravlja
Bogu'', pri tem pa ''prej srce napolni s
samovšečnostjo kot izprazni trebuh''.
To je nasprotje podcenjevanju telesa,
kot napuh pa bolj škodljivo od
požrešnosti.
4. Ljubezen do Boga zaradi Boga.
Je post, ki se primerja z evharistijo, kar
pomeni daritev in zahvaljevanje.
Evharistični post (nekoč od polnoči,
potem tri ure, zdaj eno uro) je post, ki
hoče pokazati spoštovanje do sv.
obhajila kot kruha, ki presega vsako
najbolj veličastno hrano. Ne gre za
‘’veliko
pojedino’’,
ampak
za
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spoštljivo sprejetje tega, kar nam daje
Življenje.
Post je torej primerno povezati z
evharistijo in z njo intenzivno sodelovati. To ne pomeni le glasno petje ali
zunanje kretnje, ampak v srcu izražati
čast Bogu. Post v tem pogledu človeka
usmerja tudi k sv. spovedi - iz ljubezni
do Boga in zaradi njegove veličine biti
čist pred Njim. V nadaljevanju taki post
pomeni tudi skrb za sočloveka. Kot
vsaka kaplja Jezusove krvi pomeni
reševanje
človeštva, torej
skupnosti, tako
tudi
naša
dejanja gredo v
dušni in telesni blagor sočloveka. Post
tako postane prošnja za blagor
bližnjega.
Post, ki se 40 dni odvija v taki skrbi
izkazovanja časti Bogu, je priča, da
naša vera ne izklučuje telesa in da
poveličanje našemu telesu ni tuje.
Vir. www: Henri Quantin; aleteia.fr; 17.2. 21

POSTNA MOLITEV
Gospod moj Bog, daj mi srce,
ki bo hrepnelo po tebi, te iskalo,
te v iskanju našlo, v najdenju te
ljubilo, v ljubezni prejelo rešitev
mojih napak in se odrešeno nikoli
več ne bo vračalo v pregrehe.
Gospod moj Bog, daj mojemu srcu
spokornost, moji duši skesanost,
mojim očem izvir solza in moje
roke široko-usmiljeno odprte.

1. postna ned.

Ti si moj Kralj, ugasi v meni
posvetne želje in prižgi ogenj
Tvoje ljubezni.
Moj Odrešenik,
odženi od mene
duha bahavosti,
tvoja dobrohotnost naj mi nakloni
duha ponižnosti.
Moj Rešitelj, odvrni od meni duha
jeze, naj me kot ščit obdaja
tvoja dobrohotnost.
Ti si moj Stvarnik, izruvaj iz
mene zamerljivost. Daj mi trdno
vero, neomahljivo upanje in
neugasljivo ljubezen. To prosim
po Tvojem ljubljenem Sinu.
Saint Anselme de Cantorbery (1033-1109)
-  UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ODKRITJE – ''Najprej sem želel postati

šofer avtobusa, ker mi je bili tako fino
piskanje vrat pri odpiranju. Potem pa
sem odkril pločevinke s pivom.''
MAMA: ''Erik, zakaj si bil pa danes
zadržan v šoli?'' – Erik: ''Ker sem
sklenil, da ne bom nikogor zatožil.''Mama: ''Saj to je lepo.'' – Erik: ''Seveda.
Ampak učitelj je na vsak način hotel
vedeti kdo je umoril Julija Cezarja.''
POGOVOR – Po dolgem čakanju pred
telefonsko govorilnico možakar odpre
vrata in reče možu notri: ''Koliko časa
boste še telefonirali?'' – Mož notri:
''Pogovarjam se s svojo ženo, pa do zdaj
še nisem nič rekel.''
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