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OČIŠČENO OKO 
 

   Nezmožnost, da bi videli svet s 
telesnimi očmi je huda stvar, toda 
strašnejša slepota je, če človek ne vidi 
smisla življenja, ki ga prinaša Kristus. 
   Naše ''oči srca'' nam je odprl sv. krst, 
ki smo ga prejeli v veri. S tem se je 
začelo naše življenje z Jezusom, kar je 
povsem na novo ovrednotilo in 
osmislilo naše življenje. Zato apostol 
Pavel reče, da smo po krstu postali 
''nova stvar''. Povezanost s Kristusom 
nas usposablja vršiti Božja dela.  
 

 
 

 

Za prinašanje dobrih sadov 
potrebujemo Jezusa. V boju z 
zlom je možen napredek samo z 
Jezusovo pomočjo. Zato je za nas 
rešitev samo, če ostanemo v tesni 

navezi z Njim. On je tisti, ki nas 
''slepe'' vodi po pravi poti do cilja.  
 

   Živeti po veri pomeni se prepustiti 
Božjemu vodstvu, kot Marija, ki je s 
svojim ''zgodi se'' v polnosti, in ne le 
delno!, sprejela Božjo voljo ter s 
tem preustvarila svoje življenje v 
živo Božjo Besedo med nami.  
 

   Prepustitev Božjemu vodstvu 
človeku omogoča videti resnico o 
sebi in o drugih. Ko Jezus naroča 
izdreti bruno iz svojega očesa in 
ne kazati na iver v očesu bliž-
njega, nas uči priznati meje naših 
sposobnosti, ko druge hočemo 
ocenjevati po naših merilih.  
   Poslušanje drugega je pot do 
spoznanja sočloveka. To je 
notranja drža srca, ki pogosto 
prinaša bolečino. Ravno bolečina 
pa nam pokaže naše meje, nas 
osvobaja poviševanja sebe, nam 
omogoča videti stvari jasno, ter 
spoštljivo podati svoje spoznanje.   

 župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  za udeležbo pri sv. maši so obvezne maske 

NEDELJA,  27. 2. 
8. MED LETOM 

7.30 - za žive in rajne farane  
10.30 za +  Štefanijo Bedenik 

PONEDELJEK, 28.  2. 17.30 za + Eriko Štabuc 
molitev za ljudski misijon Roman, opat 

TOREK, 1. 3.    - pust 
17.30 

za + Jožeta in Marijo Breznik 
molitev za sinodo Albin (Zorko), šk 

++ SREDA, 2. 3.   
17.30 za + Marijo Kotnik 

med sv mašo pepeljenje PEPELNICA 
ČETRTEK, 3. 3. -  

17.30 za + Ljubšo Grozdanov  
 molitev za duhovne poklice Kunigunda, kraljica 

+ PETEK, 4. 3. . prvi petek 17.00 Molitev križevega pota 
Valburga, red. 

17.30 
za + Magdaleno Beras   

pobožnost prvega petka 
SOBOTA,  5. 3.   16.30 za +  Ivana Bračko  (osmina) 

Aleksander (Branko), šk 17.30 
za + Marijo Šobernik 

 pobožnost prve sobote 

NEDELJA, 6. 3.  7.30 - za žive in rajne farane 

1. POSTNA  10.30 za blagoslov v družini (Gungl)   

D O B R O V C E  –  za udeležbo pri sv. maši so obvezna maske 

NEDELJA, 27. 2.  
8. MED LETOM 

9.00 za + Marjano in Franca Jeza 

PONEDELJEK, 28. 2. 16.30 - za zdravje 

++ SREDA, 2. 3. - peplnica 16.30 
za + Vinka Brodnjaka, Cecilijo Stoklas,  
  Justino Brodnjak in Justina Brodnjaka 

ČETRTEK, 3.3 16.30 za + Benjamina Čandra in Milana Kline 
+ PETEK, 4. 3.  16.30 za + Antona Franci  (osmina)  
NEDELJA, 6. 3.  

1.  POSTNA 9.00 za + Mirka in Jerico Kac ter sorodnike 

KAPLJICA ROSE  
 

 Pravi užitek v prepiru 
 je sprava! 

 
 

Guy Bedos (sscenarist; + 2020) 

 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta: soemen.joze@gmail.com  
031 590 556; ℡: 02 60 54 021 

 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  
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 8. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v 

tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, 

odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl,  

da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.           Lk 6, 42 



27. februar 27. februar 

2 3 

8. med letom  8med letom 
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA je v 

ponedeljek, torek in sredo 
od 8h do 9h v Maranati. 

Vabljeni, da bi sprejeli 

dežurstvo molitve eno uro 

ali vsaj pol ure na teden.  
 

 

 PRVI PETEK  ; obisk bolnikov in 
obhajilo na domu bo kot občajno.  
 

PEPELNICA – ZAČETEK POSTA 
V sredo  začenjamo 40-dnevni post, 
ki je priprava na Veliko noč, daljno-
ročno pa priprava na večno življenje.  
   Sv. maša ob 17.30h in pepeljenje 
bo v cerkvi.  Vsi veroučenci in starši 
vabljeni k sv. maši in pepeljenju. 
 

POSTNA POSTAVA post in zdržek. 

- zdržek od mesa in mesnih jedi je  
odpoved mesu in mesnim jedem –  
določen je za vse 
petke v postu; in 
veže vse starejše 
od 14 let naprej.  
- strogi post je 
odpoved hrani, 

ko se vernik 
lahko le enkrat 

na dan do sitega 
najé in veže od 
polnoletnosti naprej.   Dneva strogega 

posta sta 2: pepelnica in veliki petek. 
NA POSTNE PETKE bomo molili križev 
pot pol ure pred večerno sv. mašo. 
 

SEMNINAR za izvajalce priprave na 
zakon v naši škofiji bo v Slivnici v 
soboto, 5. 3. od 9h do 12h.  
Predaval bo dr. Stanislav Slatinek. 
Zakonski pari, ki so pripravljeni sode- 

lovati v teh pripravah vabljeni, da se 
pridružijo.  
 

  V VEČNOST SO  ODŠLI 
FRANC PIŠOTEK iz Črete, 
SREČKO  KRAJNC iz Hot. vasi, 
PFEIFER EDELTRAUT iz Hoč, 
ANTON  FRANCI iz drav. Dvora ,  
IVAN BRAČKO iz Hot. vasi in  
NEVENKA PINTER RADOSAVLJEVIČ  
   iz Drav. Dvora. 

 Molimo zanje! 

 
POST  NEKOČ  IN  DANES 

 

   Post je 40-dnevni čas spokornosti, 

miloščine in molitve, ki se konča na 
Veliko noč. K temu se dodajo še 
nedelje (tako post traja skupaj 46 dni). 
To je najprej spomin na Jezusovo 
bivanje v puščavi, ko ga je hudič 

tudi večkrat skušal.  
    Praksa posta se je v 
zgodovini Cerkve 
razvijala. Sv. Justin 
(+165), piše, ''da se 
katehumene ob postu 
uvaja v molitev in 
prošnjo Bogu za 
odpuščanje grehov, 
medtem tudi mi 

molimo in se postimo zanje.''  
   Lyonski škof sv. Irenej je papežu 
Viktorju I. leta 194 pisal o 
''…dolžnosti kristjanov, da se na 
veliki petek in veliko soboto s 
postom spominjajo Jezusove smrti.'' 
   V 2. in 3. stoletju se je praksa 
posta gradila ob katehumenih, ki so 
prejeli krst na velikonočno vigilijo. 

O tej praksi je pisal zgodovinar sv. 

Evzebij (+340), ''da so vsi verniki 
bili povabljeni, naj se ob molitvi in 
postu s katehumeni pripravljajo na 
krst in na obhajanje Velike noči.''  
    V sedanjem času Cerkev daje 
navodilo, da post ni samemu sebi 
namen, ne motiviran s hujšanjem za 
''lepšo telesno postavo'', ampak je to 

vaja, za 
poglobitev in 
utrditev vere. 
Te odpovedi naj 
omogočijo več 

časa posvetiti Bogu in sočloveku.  
    Da bi taka praksa v nas zapustila 
držo dobrih odnosov z Bogom in 
ljudmi, jo vadimo po zgledu 
svetopisemskih oseb. Mojzes je bil 
40 dni na gori, predno je bil sposo-
ben sprejeti 10 božjih zapovedi. 
Jezusovo 40-dnevno bivanje v 
puščavi pa nam tudi pokaže, da je 
treba vztrajati v boju proti hudemu 
duhu in njegovim skušnjavam.  

https://icalendrier.fr/fetes-catholiques/careme 
 

 

Molitev za spravo z ljubljeno osebo 
USMILJENI OČE,  
neizčrpni vir ljubezni za vsakega 
Tvojega otroka, moč h kateri se 
poln zaupanja zatekam. 
 

V ponižnosti in žalosti, 
z občutkom sramu prihajam k 
Tebi, ker ljubljeni osebi nisem 
ostal zvest kot želiš Ti.  

Poskušam. Toda, v odnos z 
ljubljeno osebo je bilo zasejano 
zlo, ki ga nobeden od naju ne želi... 
V tem doživljam svojo nemoč;  
prihajam k Tebi in se ti izročam. 
 

Samo Ti lahko najina srca naučiš 
vzajemnega odpuščanja,  
samo Ti nama lahko pomagaš  
najti izgubljeno ljubezen.  
Dobri Oče, samo od Tebe lahko 
prideta odpuščanje in sprava.  
 

Nobena zamera ali jeza naj ne 
ovirata te sprave.  
Nauči me boriti se proti napakam, 

ki uničujejo dobre 
odnose z  
bližnjimi. 
 

Daj mi potrpežljivost 
in dar odpuščanja;  
daj mi milost prvega koraka,  
naj postajam podoben Tebi. Amen 

https://fr.aleteia.org/2020/12/15  
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

ŽENA v trgovini v kabini za pomerjanje 
obleke in godrnja: ''Preozka je.'' – Mož 
pred kabino: ''Kabina ali obleka?'' 
 

ŠEF reče uslužbencu: ''Vi bi morali biti  
ob 8h tu.'' –  Uslužbenec: ''Res? Kaj se 
je pa takega takrat tu zgodilo?'' 
 

DOBITEK - ''Kakšna je razlika med 
tistim, ki igra Lotto in zobozdrav-
nikom?'' – ''Zobozdravnik dobi vsakič, 
ko potegne.'' 


