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MOČ  OČETOVE  LJUBEZNI  
 

   Ob krstu v Jordanu je Jezus slišal 
besede Boga Očeta: ''Ti si moj ljubljeni 
Sin.''  Zdaj ga Duh vodi v puščavo, da 
se v svoji ranljivosti in boleči0ni sooči 
s satanom. Slednji v svoji zahrbtnosti 
išče enakost Bogu. Zaveda se, da ima 
Jezus resnično oblast ker je v iskreni 
ljubezni do Očeta, zato ga hoče izpeljati 
iz tega odnosa popolne ljubezni. 
 

 
 

 

   Hudič pokaže Jezusu kraljestva 
sveta in mu jih obljubi - za ceno, 
da ga počasti. Hoče, da Jezus dela 
po njegovem naročilu. S tem bi 
priznal hudičevo avtoriteto in bi 
postavil pod vprašaj popolno 
Očetovo  ljubezen.  Hudič  napade 

 
 tisto, kar je najdragocenejše: vez 
z Očetom. S to skušnjavo hudič 
napade svobodo in resnico 
pristnega medosebnega odnosa.  
   Ob tem se vprašajmo koliko 
''kraljestev'' je danes v svetu, ki jih 
ima hudič pod nadzorom, oblasti, ki 
sledijo tovrstnim idejam…    
   Jezus se ne vda skušnjavam. 
Pokaže nam pa moč Božje Besede, 
s tem nam odpira pot spoštovanja 
Božje volje in moč varovanja 
odnosa z Bogom. Daje nam Sv. 
Duha, ki je pogoj, da lahko 
ostanemo zvesti Njemu - Božjemu 
Sinu, zmagovalcu nad hudičem.  
   Z Jezusovo zmago nastopa nova 
doba človeškemu rodu, ko preko 
Jezusa lahko vzpostavimo 
resnični dialog z Bogom. Jezus 
nam daje možost, da po Adamu 
izgubljeno Očetovo ljubezen 
ponovno zaživimo v polnosti.  

 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,  6. 3. 
1. POSTNA 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 -  za blagoslov v družini (Gungl)   

PONEDELJEK, 7.  3. 
17.30 

za + Rozalijo Dolenc 
molitev za ljudski misijon Perpetua in Felicita, muč. 

TOREK,  8. 3.  
19.00 

za + Stanka Klajderiča 
molitev za ljudski misijon Janez od Boga, red 

 SREDA, 9. 3.   
17.30 

za + Marjano Rus 
molitev za ljudski misijon Kunigunda, kraljica 

ČETRTEK, 10. 3. -  
17.30 za + Alojza Greifa in - za zdravje 

 molitev za duhovne poklice 40 mučencev iz Armenije 

+ PETEK, 11. 3.  16.30 za + Danico Kostevšek Ledinek (osmina)  

Benedikt, škof 
17.00 Molitev križevega pota 

17.30 za + Mitja Deleja  
češčenje Najsvetejšega 

SOBOTA,  12. 3. –  
19.00 

za + Katarino Žigart 
molitev za ljudski misijon  Inocenc I., papež 

NEDELJA, 13. 3.- kvatrna 7.30 - za žive in rajne farane 

2. POSTNA - papeška  10.30 
za + Jožefa in Matildo Koser, sestro  
        Lojzko in za zdravje 

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

NEDELJA, 6. 3.  
1. POSTNA 

9.00 za + Mirka in Jerico Kac ter sorodnike 

PONEDELJEK, 7. 3.  14.30 za dar vere (z veroučenci 3. r., 5.r. in 8. raz) 

TOREK, 8. 3.  15.20 za dar vere (z veroučenci 3.r., 6. r. in 7 raz) 

SREDA, 2. 3.  16.30 - za bolnike 
NEDELJA, 13. 3. - kvatrna 

2.  POSTNA 9.00 za + Marijo Jakolič 

KAPLJICA ROSE  
 

Moliti,  
to ni komplicirano, to je:  

govoriti Bogu iz srca.  
 

www  Pinterest-citations  

 

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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 1. POSTNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

hudič mu je pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: »Tebi 
bom dal vso to oblast in slavo, kajti meni je izročena in jo dam, 

komur hočem. Če torej predme padeš in me moliš, bo vsa 
tvoja.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Gospoda,  

svojega Boga, môli in njemu samemu služi!«        Lk 4, 6-8 
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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.  

Ta molitev je lahko naš dar Ukrajini. 
 

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA je akcija 

Župnijske Karitas, ki bo od ponedeljka, 7. 3. 
do petka, 11. 3. Keson bo pred župniščem.  
 

POMOČ UKRAJINI  Danes in prih. 
nedeljo bomo zbirali 
denarno pomoč za 
Ukrajino. Redna 
nabirka je za župnijo; 
in prih. nedeljo za 

bogoslovje. Kdor pa želi in zmore, lahko 
svoj dar za Ukrajino odda v škatlo pri 
glavnem vhodu.  
 

KVATRNA NEDELJA Prihodnja nedelja 
je kvatrna; pri vseh mašah bo darovanje za 
bogoslovje. 
 

DUHOVNA OBNOVA ZA BIRMANCE  
 

bo v sredo od 
9h dopoldne 
do 15h v 

Maranati. 
Voditelj bo p. Janez Papa.  
 

ŠOLSKA MAŠA  Prihodnjo nedeljo, 
13. 3. na Dobrovcah pri sv. maši 
sodelujejo otroci od 6. do 8. raz. V 
Slivnici ob 10.30h pa sodelujejo otroci 
od 5. do 8. raz.  Pred mašo bo pevska vaja. 
 

VEČNE MOLITVE  so v naši dekaniji 
od 6. do 19. 3; na Dobrovcah bo 15. 3. in 
v Slivnici 16. 3. Ker se duhovniki 
udeležujejo zaključnih sv. maš, bo pri nas 
nekajkrat večerna  maša ob 19h.  

 

  V VEČNOST STA  ODŠLA 
DANICA KOSTEVŠEK LEDINEK 
   iz Hotinje vasi in 
NADA PELKO iz Radizela, pogreb bo v 
   torek ob 11h.  

Molimo zanju! 
 

KRIŽEV POT NA PTUJSKI GORI  
bo vse  postne nedelje ob 15. uri. 

Začetek pri vodnjaku ob parkirišču.  
 

POST  ZA  RAST  V  BOGU 
Postiti se, pomeni odpovedati se 
neki dobrini, ki je potrebna in nas 
navdaja z užitkom, zato jo (morda) 
sprejemamo tudi v večji meri, kot bi 
bilo sicer potrebno. Ko se taki reči 
odpovedujemo, spoznavamo kaj je 
resnično v nas, na kaj smo preveč 
navezani, ali že meji na zasvojenost. 
Smisel zmanjšanja, oz. odpovedi 
takim dobrinam je v tem, da hkrati 
povečamo sprejemanje Božje 
Besede po molitvi, zakramentih, in 
služenju ljudem. 

   
Tri področja posta:   
- molitev in zakramenti; s tem 
izboljšamo, odnos z Bogom.  
- dobrodelnost nam gradi pristne 
odnose – po Jezusovem zgledu. 
- askeza (odpoved hrani, pijači, igram, 
TV itd.). S tem spoznamo naše šibke 
točke navezanosti, se jih osvobaja-
mo, da se uveljavi bogopodobnost.  

 

Po: https://eglise.catholique.fr 

 

TEMELJNI KAMEN KATEDRALI  
    V sredo, 23. 2. Je bil položen 
temeljni kamen za novo katedralo 
v Erbilu, v Iraku. Za kristjane v 
Mezopotamiji, ki se po več letih 
izgnanstva vračajo domov, je to 
sporočilo, da Cerkev lahko živi.  
   V središču mesta, kjer bo cerkev 
zgrajena, bo tudi versko in upravno 
središče patriarhata assirke Cerkve.    
Zaradi vojne se projekt izvaja 10 let 
pozneje kot je bilo predvideno.  

   Temeljni kamen je blagoslovil 
patriarh Mar Awa III. ob navzoč-
nosti zastopnikov državne oblasti in 
lokalne civilne skupnosti. Dogodek  
ima močno simboliko, saj sovpada s 
spominom na napad islamske države 
na kristjane pred sedmimi leti.  

/www.infochretienne.com/ 25. 2.  

 
GOSPOD, BOG PRAVIČNOSTI  
in usmiljenja,  
ne čakaš za ovinkom, da bi nas 
kaznoval, saj nisi Bog, ki ponižuje. 
 

Ti si ljubeča navzočnost poguma 
za vsako dobro delo. 
Prihajaš nam na pomoč,  
da v skušnjavah ne bi izgubili  
prave smeri. 

Naša pot je pogosto v mraku,  
v nevarnosti, da se izgubimo. 
Prosimo te, da nas vodiš preko 
ovir, skušnjav in preizkušenj  
po stezi, ki vodi v Tvojo hišo.  
 

Tvoja beseda nas razsvetljuje,  
in daje moč za uresničenje tega, 
kar se nam je zdelo nemogoče.  
Potrebujemo Tvojo pomoč, kot 
suha zemlja vodo, da nas ne 
zavedejo navidezne radosti.  
 

Pomagaj nam pozabiti padce in 
razočaranja. Tvoje veselje  
je močnejše od trpljenja. 
 

Naj nam Tvoja Velika noč, ki nas 
osvobaja vsakega suženjstva, 
pokaže nam namenjeno obzorje 
Tvojega kraljestva. Amen. 

www.eglisecatholique-ge.ch -Abbé Alain René Arbez  

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

BOLNIŠKA - Sem klical mojega šefa in 
mu sporočil, da sem bolan in danes ne 
morem priti v službo. Šef je zahteval 
potrdilo zdravnika. Šel sem k zdraviku 
in mi je predpisal en teden bolniške.  
 

FANT DEKLETU: ''Ljubim te, ali tudi 
ti ljubiš mene?'' – Ona. ''Žal, povsem 
načelno v anketah sploh ne sedelujem.'' 
 

KONJENICA - General pride v kasarno 
in vpraša dežurnega oficirja: ''Se je 
kapitan s konjem že vrnil z obhoda?'' – 
Dužurni: ''Verjetno bo kmalu tu, konj je 
že prispel.'' 


