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SPANEC  OD  GOSPODA  
 

   V času Abrahama so plemenski 
poglavarji sklepali pogodbe podobno 
kot Abraham z Bogom. Oba pogod-
benika sta šla med presekanimi živalmi 
in pritrdila: ''Naj se mi zgodi kot tem 
živalim, če ne bom izpolnil nalog te 
pogodbe.'' Abraham pa zavezo z Bogom 
naredi nekoliko drugače.  
 

 

 

 

    Pri tej zavezi ima posebno vlogo 
tudi spanec, ki zajame Abrahama; 
kot nekoč Adama, ko je Bog 
ustvarjal Evo. Ko se Adam prebudi, 
se začenja nova doba. Stvarjenje 
žene  mu ustvari novi odnos.  
   Abraham iz tega spanca izzide z 
novim bolj zaupnim, tesnim odno-
som do Boga.  To  je  neko  novo  

 
stvarjenje. Bog mu vse priskrbi, 
od Abrahama se zahteva samo 
vera, za kar pa se on neizmerno 
trudi. To ga v Božjih očeh naredi 
''pravičnega''. 
 

   Tri apostole na gori ob Jezusu 
zajame spanec, ki je označen kot 
Božji poseg. Ko se prebudijo, jim je 
razodeta skrivnost Božjega Sina, ob 
njem pa sta Mojzes in Elija.    
 

   Ta gora nas spominja na Sinaj, 
ko je Mojzes prihajal z gore, je 
njegovo obličje žarelo. Imel je 
naročilo, da prenese ljudstvu 
Božje besede: ''Poslušaj Izrael…'' 
   Sedaj je apostolom dano isto 
naročilo: ''Njega poslušajte.'' To 
dejansko ni ukaz, ampak prošnja 
ljubečega Očeta. ''Poslušajte ga,'' 
je povabilo:  ''Zaupajte mu.''  
 

 To je tudi naša vsakodnevna 
izpoved vere. Poslušati Jezusa in 
mu slediti – vse do poveličanja. 

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,  13. 3.- 
papeška  2. POSTNA - kvatre 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
za + Jožefa in Matildo Koser, sestro  
        Lojzko in za zdravje 

PONEDELJEK, 14.  3. 17.30 
za + Iveka Fingušta 

molitev za ljudski misijon Matilda, kraljica 
TOREK, 15. 3.  

8.00 
- za žive in rajne rože živega rožnega venca 

 sledi češčenje do 9.30h  VEČNE MOLITVE – prvi dan 
SREDA,  16. 3. 

Herbert, šk 
 

VEČNE MOLITVE 
 

Češčenje v zimski 
kapeli do 16,30h 

8.00 za + duhovnike, ki so delovali v naši župniji 

10.30 za + Jožeta Hozjana, žpk iz Rač 

17.00 
za +Ano in Martina Zavec, Simona in Olgo Bračič  
- po namenu                                          ter sorodnike 
 za + Nado Pelko (osmina) 

ČETRTEK,  17. 3. – 17.00 Molitev  pred Najsvetej. za duh. poklice 

Paztrik,  šk, misij.  17.30 - v zahvalo 

+ PETEK, 18. 3.  16.30 za + Aleksandro Marić Rudolf (osmina) 

Ciril Jeruzalemski, šk, c. uč 
17.00 Molitev križevega pota 

17.30 za + Martina Auguština in družino Iršič 

SOBOTA,  19. 3. –  10.30 za + Jožeta Hozjana, žpk iz Rač 
SV. JOŽEF, mož Dev. Mar. 17.30 za + Aleksandra in Marijo Leitinger 

NEDELJA, 20. 3. 7.30 - za žive in rajne farane 
3. POSTNA  teden družine 10.30 za + Karlo Zavec 

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

NEDELJA, 13. 3.  
2. POSTNA 

9.00 za + Marijo Jakolič 

TOREK  
– večne molitve 

11.30 - za dobrotnike cerkve 
16.00 za + Karolino Veber 

SOBOTA,  19.. 3.  9.00 za + Jožefa in Nežo Kirbiš  
NEDELJA, 20. 3. - kvatrna 

3.  POSTNA 9.00 za + Jožeta in Jožefo Pleteršek 

KAPLJICA ROSE  

Molitev zmore, česar 
mi ne zmoremo.  

 

Sv. Janez Bosko  

Izdal: Žup. urad Slivnica;  K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 
e-pošta: soemen.joze@gmail.com         031 590 556;  
splet: www.mc-maranata.com;              ℡: 02 60 54 021 

 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  

Slivniški župnijski list 
Leto 21, št. 12 13. marec 2022 

 2. POSTNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega 
poslúšajte!« In ko se je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so 

molčali in tiste dni niso nikomur povedali, 
kaj so videli.«        Lk 9, 35-36 
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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. 
 

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
bo v četrek ob 17h pred Najsvetejšim. 
Vabljeni vsi, ki vam čas to dopušča. 
 

TEDEN DRUŽINE OD 19. DO 25 MARCA 

bo, potekal preko spleta, vsak večer 
od 20.00 do 20.20. na povezav. 

https://portal.pridi.com/2022/03/07/tede

n-druzine-2022-od-19-do-25-marca/ 
 

TRETJA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v petek ob 20h. 
 

PRVA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v soboto ob 20.30h. 
 

  V VEČNOST JE ODŠLA 
ALEKSANDRA MARIĆ RUDOLF iz 
Hotinje vasi.   Molimo zanjo! 
 

VEČNE MOLITVE 
 

Naši župniji je 15. in 16. marca 
zaupano češčenje Najsvetejšega v 

imenu celotne nadškofije.  
V  dneh češčenja prinesimo  

Jezusu  prošnje in  zahvale. 

Program češčenja: 
 

TOREK, 15. 3.-  
prvi dan   Dobrovce 

ob 8.00h sv. maša v Slivnici v 
Maranati, in češčenje do 9.30h. 
 sledi: ob 11h  - na Dobrovcah  

spovedovanje;  

  ob 11.30h sv. maša, nato češčenje: 
 12.30h – 13.30h Dobrovce 
 13.30h -14.30h Skoke 
 14.30 do 15.30 Dravski dvor 
 15.30 – 16h veroučenci  
ob 16h sv. maša in zaključek češčenja. 
 
 

SREDA 16. 3. – drugi dan – 

Slivnica  v zimski kapeli  

     do 16.30h 
 

 8h  sv. maša v Maranati, sledi 
češčenje 

 9h do 10.30h Slivnica 
 10.30h sv. maša, litanije, križev pot 

 11.30h do 12.30h Čreta 
 12.30h - 13.30h Radizel 
 13.30h – 14.30h Hotinja vas 
 14.30h – 15.30h  veroučenci 
 15.30h – 16.30h Orehova vas. 

       Prestavitev češčenja v cerkev 

 16.30h – 17h Šestdobe, Polana, 
Sliv. Poh. 

 17h slovesna sv. maša ob sklepu 
češčenja (zbor duhovnikov). 

 
 

NA MISIJON V KAZAKSTAN 
   V osrednji Aziji so tudi misijonske 
dežele. Ena takih je Kazakstan, kamor 

bodo letos 
poleti preko 

skupnosti 
Katoliške 

mladine v 
programu Pota šle tudi tri dijakinje: 
Alja Koletnik iz župnije Starše, Lara 
Hozjan iz Dobrovc in Julija Žiger iz 
Slivnice.  

Kazahstan je država v osrednji Aziji,  ki 
je večja kot celi zahodni del Evrope. 
Meri 2.725.000km² in je največja 
država, ki nima izhoda na odprto morje. 
Prebivalcev ima 19 mil. Politično in 
gospodarsko velja za stabilno državo. 
Nekoč je bila del Sovjetske zveze, od 
leta 1990 pa je samostojna država.  
 

   Verska pripadnost: cca 70 % je 
muslimanov, kristjanov je 27%, večina 
od tega so pravoslavni. Tam deluje 
slovenski duhovnik, minorit p. Miha 
Majetič, ki bo sprejel naše mlade 
misijonarke.  

  
    V nedeljo, 20. marca nam bodo 
misijonarke pri vseh sv. mašah 
prdstavile njihov projekt, mi pa smo 
povabljeni, da za njihovo delo 
podpremo z darovi.  

 
JEZUS NAŠ BOG,  
ti si se spremenil  
in si učencem razodel svojo slavo  
v toliki meri, kot so jo bili 
sposobni zaznati.    
 

Daj, da bo nad nami sijala  
Tvoja večna Slava,  
to te prosimo po Marijini 
priprošnji. 
 

Slava Tebi, Jezus Kristus,  
ki nam daješ videti tvojo Luč 

 

Po svojem spremenjenju poživljaš 
našo vero in naše upanje. 
Pričakujemo dan, ko boš tudi naša 
uboga telesa spremenil po vzoru 
Tvojega poveličanega telesa. 
To bo dan, ko bomo  
zaživeli v Tvoji svetlobi.   
 

Hvaljen bodi Gospod,  
da s tem upanjem osvetljuješ  
vse naše Življenje. 
Že si nas naredil za domačine 
nebes, da že vnaprej doživljamo 
življenje nebeških radosti.  
Med nami si navzoč in nam že 
vnaprej daješ čutiti tvojo lepoto;  
 

Naša vera naj gane Tvoje srce, 
da pospeši prihod Tvojega 
Kraljestva.  

(www: Cursillos  EPHATA) 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

TEŽA - Policaj vozniku: ''Vaš avto je  
preveč natovorjen. Vozniško dovoljenje 
vam bom vzel.'' - Voznik: ''Smešno. 
Vozniško tehta samo nekaj gramov.''  
 

IZGLED - V službo sem šel našemljen. 
Šef mi je  rekel, da zelo grdo izgledam. 
Stopil sem do zdravnika in mi je napisal 
bolniško zaradi grdega izgleda.  
 

VLAK - Mož: ''Draga, ne morem še 
priti k večerji. Vlak ima zamudo.'' – 
Žena: ''Pridi takoj iz kleti, sicer bo 
tisti model vlakca končal v kanti za 
smeti.'' 


