4. postna

27. marec

OZNANILA

GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU

S L I V N I C A - sv. maše so v cerkvi - obvezne so maske
7.30

NEDELJA, 27. 3.4 POSTNA

Proterij, škof

za + Blaža Flajnika in starše Lah, Flajnik
za + Nado Ritlop
Štefan IX., papež
za + Franca Bukovca
za + Antonijo Linič (zadušnica)
SREDA, 30. 3.
18.00 za + Marijo Kotnik in Huga Kotnika
Amadej Savojski, vojvoda
za + Marijo Šobernik
za
+ Leopoldino Auguštin, starše Martina in
ČETRTEK, 31. 3.
18.00
Gvido (Vido)
Nežo ter vnuka Tadeja
+ PETEK, 1. 4.
za + Marijo Šnuderl ter st. Mimiko in Avgusta
prvi petek
18.00 za + Hermino Zabret
Lešnika
Tomaž Toletinski, muč
za + Katarino Žigart
SOBOTA, 26. 4.
za + Zvonka Brodnjaka
prva sobota
18.00 za + Franca Šedivy, brata Franca in sorodn.
Frančišek Paolski
za + Vinka Bobovnika
TOREK, 29. 3.

18.00

NEDELJA, 3. 4.

- za žive in rajne farane
- v čast sv Jožefu
10.30 - za blagosčlov v družini (Gungl)
7.30

5 POSTNA - tiha
DOBROVCE
NEDELJA, 27. 3.
4. POSTNA
ČETRTEK, 31. 3.

NEDELJA, 3. 4 5. POSTNA - tiha

za udeležbo pri sv. maši so obvezna maske
za + Ivano, Alojza in Jožefo Pleteršek
9.00
ter Jožico Krznar
18.00 za + Franca Brumeca

–

9.00

KAPLJICA ROSE -

Potrpežljiv človek je
boljši kot junak.
Prg 16,32
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Leto 21, št. 14

- za žive in rajne farane

10.30 za + Katico Fingušt
za + Alojza Megliča ter rajne iz družin
Meglič in Brodnjak
18.00
za + Ladislava Horvata
za + Emilijano Krlej

PONEDELJEK, 28. 3.

Slivniški župnijski list

za + Marijo Jakolič
Izdal: Ž. u. Slivnica; K cerkvi 11; 2312 Oreh. vas
e-pošta: soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 02;
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

27. marec

4. POSTNA NEDELJA
ODLOMEK IZ EVANGELIJA

Brž prinesite najboljše oblačilo in ga oblecite! Dajte mu
prstan na roko in sandale na noge! … in se veselímo! Ta moj sin
je bil namreč mrtev in je ožível; bil je izgubljen in je najden.‹
In začeli so se veseliti
Lk 15, 23-24

BIL JE MRTEV - IN JE ŽIV
Prilika o izgubljenem sinu nam
predvsem razdeva Boga kot ljubečega
očeta. Kot oče čaka na sinovo vrnitev,
tako Bog čaka na spreobrnjenje
grešnika. Spreobrnjencu gre celo
naproti in ga objame.

V
zadnjih
letih
(desetletjih) se mnogo
mladih oddalji od vere
in gredo za ekonomskim
uspehom in uživanjem
tega življenja – daleč od
krščanskih
skupnosti
Očetove hiše.
V tisti ''daljni deželi''
imajo svoje vrednote in svoje
malike, ki ne ljubijo in ne rešujejo.
S prekinitvijo stika z Bogom,
izgubijo pravico do očetovih –
Božjih – dobrin in čutijo kot
izgubljeni sin: ''nisem več vreden,
da bi se imenoval Tvoj sin''.
Nekateri rečejo:''Izbrišite moje ime
iz krstne knjige…''

Naše skupnosti se starajo, mnogi
mladi starši ne prenašajo vere, kot
Bog naroča: po Mojzesu: ''Govori
svojim otrokom…'' (Mz 6, 4-9). Svojo
skrb osredotočijo na uspeh v tem
življenju, ne kako iz tega življenja
doseči uspeh za večnost.
To je pot mlajšega sina,
ki pa vendarle naredi
odločilen korak: vrne se.
Oče, torej Bog, spoštuje
otrokovo
svobodno
odločitev tako ob odhodu
kot ob vrnitvi. Slednje ga
razveseli. Očetu pa skali
veselje ''ta pridni sin'', ki
ne zna odpustiti kot oče. Ravno to
je past v katero se tudi današnji
vernik lahko ujame.
Človek bi hitro izrekel kazen
nad bratom, Bog pa čaka ''pred
vrati /človekovega srca/ in trka''
(Raz 3,20), On ne odpira na silo, ko
pa človek odpre, vstopi z veseljem.
župnik
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NADALJEVANJE MISIJONA

Danes, v nedeljo, 27.3. ob
15.30 srečanje za bolnike,
starejše zakonce in člane
molitvenih skupin.
Prosimo, da manj pokretnim svojcem
ali znancem pomagate s prevozom in
spremstvom, da se udeležijo srečanja
v cerkvi.

Urnik med delovnikom
7:30 – 8:30 češčenje Najsvetejšega,

Dopoldne obisk starejših, bolnikov
in vseh ljudi, ki to želijo in se
prijavijo župniku.
18:00 sv. maša z mis. nagovorom
19:00 srečanja za različne skupine:

 četrtek, 31. 3.
Slivnica: 17.30 srečanje za otroke
18h sv maša
na Dobrovcah program:
od 16h do 18h spovedovanje
18h sv maša z nagovorom
19h srečanje za
- 1. skup. otroci 1- do 5 razreda
- 2. skup. Otroci 6 do 8 razreda
- 3. skup. Starši - v cerkvi
 petek, 1. april
17h do 18h molitev za
duh. poklice
18h sv maša z nagovorom
19h sreč. zakoncev in
zak. skupin

 ponedeljek. 28. 3.

 sobota, 2. april
- 9h do 15.30 obisk birmancev in
prvoobhajancev

- dopoldne obisk na domu, kjer želijo
- 16.30h starši in otroci druga triada:
- 17.30h srečanje za vse otroke;
- 18h sv. maša z nagovorom

- nedelja, 3. 4. maše kot običajno. Po
drugi sv. maši v Slivnici (cca ob 12h)
zaključek misijona in prigrizek za vse.

 torek, 29.3.

Celotni urnik na www.mc-maranata.com;

- dopoldne obisk
na domu, kjer
želijo
- ob 16.30 do
17.30 tretja triada starši in otroki
- ob 17.30 h srečanje za vse otroke
18h sv maša z nagovorom

 sreda, 30. 3.
- ob 10h obisk v Domu Senecura
- ob 17.30 h srečanje za vse otroke
18.00h sv maša z nagovorom
- 19h srečanje za samske, ovdovele,
razvezane.
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- 19h sreč. za mlade; br. Luka

27. marec
Po telefonskem pogovoru s papežem je
Zelensky zapisal na
''Zelo
Twiterju.
cenimo
vlogo
svetega sedeža pri
posredovanju za
konec tega trpljena.'' Zahvalil se je za
molitve in povedal, da je papeža
seznanil s težavami za
nudenje
humanitarne
pomoči, ker ruska vojska
zapira koridorje. V videu
je tudi povabil papeža, da
v času tega trpljenja
obišče
državo.
''Verjamem, da zmoremo organizirati
ta obisk, ki je pomemben za moralno
podporo.''
Ukrajina šteje 43 milijonov ljudi.
Približno 80% je pravoslavnih, (od teh
cca 2/3 pripadajo samostojni ukrajinski
pravoslavni Cerkvi in 1/3 moskovskemu patriarhatu). Ob njih je v državi
tudi pomembna manjšina cca 4,5
milijonov
katoliških
kristjanov
različnih obredov, ki so v edinosti z
Vatikanom. Vir: www.infochretienne; 23.3.

 V VEČNOST JE ODŠLA

PAPEŽ - KNEZ MIRU ZA
UKRAJINO

Vojna v Ukrajini vznemirja ves
svet. Minuli torek je ukrajinski
predsednik Zelensky povabil
papeža Frančćiška, da bi bil
posrednik med Kijevom in
Moskvo.

Toda tebi je dovolj, da samo
zaslutiš našo željo po vrnitvi,
že pritečeš naproti.
Ti nas spraviš s seboj, ponudiš
nam roko in nas z njo stisneš
k svojemu srcu.
Pogledaš nas in
tvoj pogled nas očiščuje, ter nas,
nebogljene, prenavlja.
Tvoje srce je tako veliko
in tako nas ljubiš.
Oče, Tvoje usmiljenje presega
pravičnost
in vsa upornost v nas se zdrobi
pred tvojo ljubeznijo.
O srečna krivda, ki je bila
potrebna, da nam je to pridobila.
Hvalil te bom, Gospod,
vse dni mojega življenja.
Cursillos-ca

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
ZAUPNO – Vlomilec vdre v trezor

FRANČIŠKA MIKLOŠIČ iz Radizela.

Molimo zanjo!

4. postna

OČE, GREŠIL SEM
proti nebesom in pred Teboj.
Nisem več vreden, da bi se
imenoval Tvoj sin,
niti tvoj služabnik.
Gospod, prepustili smo se
človeški moči in šli mimo Tebe.
Postal si nam tujec. In sedaj si ne
upamo vrniti se k Tebi.

finančnega urada, toda trezor je prazen.
Vanj položi listek: ''Dragi kolegi, kje vi
odlagate vaš zaplenjen denar?''
NUJNO - ''Halo, moje pivo se je v
avtomatu močno zataknilo.'' –
''Poklicali ste center za nujno pomoč.'' –
''Ali me sploh poslušate?''
LEKARNAR: ''Tu so vaše tablete za
spanje. To bo dovolj za 20 dni.'' –
Stranka: ''Ne, hvala. Tako dolgo pa ne
mislim spati.''
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