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GOSPOD  JE  POTRPEŽLJIV   
 

   Ko pride nesreča, naj bo naravna ali  
preko človeka, iščemo krivca. Ko se 
stvari slabo odvijejo, se nagibamo k 
temu, da bi pokazali na odgovornega,- 
da le nismo mi.  
    Dva dogodka v današnjem evange-
liju nas vodita k razmisleku o problemu 
trpljenja in krivde. Tako kot nekoč,  tudi 
danes ljudje radi obravnavajo trpljenje 
kot kazen za greh.  
 

 

    V navedenih 
primerih  v 
evangeliju Jezus 
povsem zavrne 
misel, da bi 
nesreča bila 
kazen za greh, 
oba primera pa 
uporabi kot 
povabilo k spreobrnjenju. Hoče, da 
bi človek zaživel odnose, kot so bili 
človeku namenjeni.  
   Bog je nam ljudem zaupal svet, 
da bi ga oblikovali v bratsko 

skupnost.    Ko torej človek hoče 
vladati nad drugim, ga izkorišča, mu 
povzroča zlo, to ni krivda Boga, 
ampak človeka.  
   Ob nasilju sočloveka (pokol po 

Pilatovem naročilu) ali ob naravni 
nesreči (zrušitev stolpa v Siloi)  nas Jezus 
vedno pošlje k razmišljanju o sebi, k 
izpraševanju vesti. On vidi, da ima 
vsak od nas potrebo po spreobr-
njenju. Kot vinogradnik k smokvi, 
tudi On nam dodaja svojo milost in 
čaka na naš korak.  
 Zaradi Njegove potrpežljivosti 
pa bodimo pozorni na skušnjavo, 
da bi spreobrnjenje vedno skušali 
postiniti nekam v prihodnost. Bog 
je potrpežljiv, toda potrpežljivost bo 
imela konec, kot je konec potrpe-
žljivosti z nerodovitno smokvo. 
  Kaj bo na koncu, je torej odvisno 
od nas. Postni čas je izredna 
priložnost, da s postom, miloščino 

in molitvijo napredujemo v 
podobnosti Jezusu.  

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,  20. 3.-  
3  POSTNA - teden družine 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Karlo Zavec 

PONEDELJEK,21.  3. 17.30 za + Marjanco Benotič 
molitev za ljudski misijon Serapion, šk, muč 

TOREK, 22. 3.  
17.30 

za + pok. iz družin Žnidarič in Drozg ter  
         Rudija Kajzerja in sestro Anico. Lea, spokornica 

SREDA,  23. 3. 
Alfonz Turibij 

17.30 za + Danijela Sušeca  
 molitev za družine   

ČETRTEK,  24. 3. – 
Kataroina Švedska 
 ZAČETEK MISIJONA 

18.00 

za + Emo in Milana Volk 
za + Draga Ferliča  (osmina) 
za + Ivana Bračka 

+ PETEK, 25. 3. 
Sklep  tedna  družine 10.30 - v dober namen  

GOSPODOVO OZNANJENJE 18.00 za + Zvezdano Lešnik in Antona Lešnika 

SOBOTA,  26. 3.  

18.00 
za + Ivana Edšida  
za + Stanislava Šmirmaula 
za + Ernestino Deleja 

Evgenija, muč,. 

NEDELJA, 27. 3. 7.30 - za žive in rajne farane 

4. POSTNA   10.30 za + Katico Fingušt 

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

NEDELJA, 20. 3.  
3. POSTNA 

9.00 za +  Jožeta in Jožefo Pleteršek 

PETEK,  25.. 3.  9.00 za + Štefanijo Kac 

NEDELJA, 27. 3. -  
4.  POSTNA 9.00 

za + Ivano, Alojza in Jožefo Pleteršek  
        ter Jožico Krznar 

KAPLJICA ROSE - v tednu družine 
 

Ni nujno, 
 da je družina popolna, 
 treba je le, da je enotna, 

 karkoli pride.  
 

www pinterest  

 

Izdal: Žup. 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  

Slivniški župnijski list 
Leto 21, št. 13 20. marec 

 3. POSTNA NEDELJA  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Glej, tri leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne 
najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu je odgovóril: 
›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem in ji pognojim. Morda bo 

napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš posekal.‹        Lk  13, 8-9 
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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. 
 

TEDEN DRUŽINE OD 19. DO 25. MARCA 

bo, potekal preko spleta, vsak večer 
od 20h do 20.20h. na povezavi: 
https://portal.pridi.com/2022/03/07/tede
n-druzine-2022-od-19-do-25-marca/ 
 

NOVA KRISTJANKA 
MIA PELKO  iz Skok. 

 Srečnim staršem čestitamo! 
 

ČETRTA ZAKONSKA skupina ima 
srečanje v SOBOTO, 26. 3. ob 9h. 
 

  V VEČNOST STA ODŠLA 
DRAGO FERLIČ iz Radizela in 
ANTONIJA LINIČ iz Hotinje vasi    

Molimo zanju! 
 

ZAČETEK MISIJONA 
  

V četrtek, 24. 3.  bodo k nam prišli 
Misijonarji br. Stane Bešter, br. Luka 
Modic, s. Zdenka Prevolšek in s. Petra 
Mohorko. Okvirni program:  

Začetek 
misijona 
24. marca 
ob 18:00 
sveta maša  

Zaključek mis. 3. aprila, sveta maša ob 
10:30h,  po maši pogostitev vseh. 

   Urnik ob nedeljah:  

 7:30 - maša v župnijski cerkvi 

 9:00 – maša na  Dobrovcah 

 10:30 - maša v župnijski cerkvi 

   Urnik med delovnikom    7:30 – 8.30 

češčenje  Najsvetejšega, hvalnice   / 

Dopoldne obisk starejših, bolnikov 
in na splošno ljudi, ki to želijo oz. 

se prijavijo župniku. 

17:30 Vsak dan (od ponedeljka do 

petka) srečanje z otroki;  
18:00 sv. maša z misijonskim 
nagovorom  
19:00 srečanja za različne skupine:  

 čet. 24. 3. župijski 

sodelavci ŽPS, pevci 

 petek, 25.3.  
   ob 16.30 do 17.15 
starši prve triade;  
 ob 19h sreč. za  ženske 
- Vilma Siter 

 sobota, 26 3.  
- od 9h do 15.30 obisk birmancev in 
prvoobhajancev 
- 19h srečanje za moške - Aleš Čerin 
- 19h sreč. za mlade; br. Luka  
- nedelja, 27. 3. (dopoldne so svete 

maše) 
- 15.30 sreč. za bolnike, star. zakonce 
in člane molitvenih skupin (v cerkvi). 
     Natančni urnik dejavnosti je na naši 

spletni strani www.mc-maranata.com; in  

natisnjen pri vhodu v cerkev. 

 (program za naslednji teden bo še objavljen) 
 
 

OBNOVA OLTARJA SV. 
MIKLAVŽA 

  Dela se odvijajo v delavnici, restavra-
tor pa napoveduje, do bomo oltar 
dobili do Velike noči.  

Zahtevnost 
restavratorskega 

dela nam ponazori 
spodnja slika, kjer so 

razstavljeni 
obnovljeni majhni 
ormanenti z vrha 
stebrov oltarja. 

   Prejeli smo tudi delni račun za 
4.000 €.  Vsak dar bo dobrodošel; 
lahko ga izročite pri maši med  daro-
vanjem, ali v pisarni ali na račun:  

Deželna banka Slovenije: 
SI 56 1934 0500 9689 773 

Župnija Slivnica, K cerkvi 9;  
2312 Orehova vas. - Namen: OLTAR 

Hvala za vašo podporo! 
 
 

PRESVETO SRCE JEZUSOVO,  

izvir prave ljubezni, pred Tebe 

polagamo vse naše družine,  

preizkušane in srečne, v njihovi 

lepoti in z njihovimi ranami.  
 

Pomagaj nam, da bomo drug 

drugega ohranjali v ljubezni in 

skrbeli drug za drugega; posebej 

za otroke in ostarele, za tiste 

najšibkejše in tiste, ki so pogosto 

na obrobju našega srca. Nauči 

nas skrbeti drug za drugega: 

naj se zakonci vzajemno varujejo;  

za starše, naj bodo varuhi otrok; 

in s časom, naj otroci postanejo 

varuhi svojih staršev.  
 

Naj bomo varuhi Božjih darov! 

Pomagaj nam, da bomo v 

vsakdanjem življenju pred svetom 

pričevalci ljubezni, naj jo  

prinašamo svetu.  
 

 Naj bo rodovitnost 

zakoncev iz 

ljubezni.  

 Vse naše družinske 

izkušnje naj bodo 

pod pečatom Evangelija.  

Naj resnično pričujemo,  

da nam je Bog svojo neuničljivo 

in večno ljubezen pokazal  

kot Zavezo. 
https://priere.retraitedanslaville 

 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

PONUDBA – Gost: ''Imam samo 10 €. 
Kaj mi lahko ponudite?'' – Natakar: ''En 
drugi lokal.'' 
 

MIKSER – Deklica pripoveduje svoji 
teti: ''Včeraj smo preizkusili naš novi 
mikser. Najprej smo notri dali 
paradižnik in potem smo ga vklopili.'' - 
Teta: ''In?'' – Deklica: ''Potem je ata v 
kuhinji nalepil nove tapete.''  
 

HUJŠANJE – ''Želim izgubiti nekaj 
kilogramov. Toda jaz sem izredno 
zmagovalni tip in nikoli ne izgubim.''  


