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LJUBEZEN  PREMAGA  GREH  
 

   Evangelij danes vabi, da prečistimo 
naš pogled na ljudi okrog nas. Žena, ki 
jo množica obsoja kot grešnico, je v 
Jezusovih očeh deležna iste drže kot 
Zahej in gobavec, ali desni razbojnik: 
ljubeči pogled. Samo ljubezen rešuje 

in vrača življenje.  
 

 
 

   Do tega trenutka je ta žena bila 
deležna samo pogleda poželenja, ali 
pogleda obsojanja.  
   Jezus ne zanika grehov te žene, 
tudi je ne obsodi, ampak jo 'postavi 
na noge' in povabi, da pozabi 
preteklost in začne novo življenje.  
Jezus ne govori o grehu nasplošno, 

ne o grešnikih kot neznani množici, 
ampak se posveti osebi, ki jo rešuje.  
 

   Središče evangeljskega zapisa ni 
greh prešuštva, ampak razodetje 
Jezusa, usmiljenega odrešenika.  
   Usmiljenje je rodovitno, pre-
navlja življenje človeka in odpira 
prihodnost upanja. Odpuščanje je 
to  ženo  osvobodilo  preteklosti in 
ji dalo novo priložnost Bogu 
posvečenega življenja.  
 

   Jezus osvobaja ženo, ki so jo 
ljudje želeli obsoditi, hkrati pa 
odvzema maske tožnikom in jih 
usmerja v izpraševanje njihove 
lastne vesti. Tudi njih ne želi 
obsoditi, hoče le, da se tudi oni 
upodobijo po Božjem usmiljenju. 
 

Kanadski teolog Yvon Michel-Allard 

pravi: ''Pogosto verjamemo, da bo 
svet boljši, če se bodo drugi spre-
menili. Jezus nam po tem evan-
geliju govori, da bo svet boljši, če 
se bomo spremenili mi.'' 

župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

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

NEDELJA,  3. 4.-  
 

5 POSTNA - tiha  
Zaključek misijona 

7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 
-  v čast sv Jožefu 
-  za blagoslov v družini  (Gungl)   

PONEDELJEK, 4.  4. 
18.30 

za + Angelo Medved ter starše Medved in 
        Koren Izidor Seviljski, šk 

TOREK,  5. 4.  
18.30 

za + Janjo Muršec 
 molitev za sinodo Vincencij Ferrer, duh 

SREDA,  6. 4. 
18.30 za + Katjo in Branka Voda, rajne 

        Breznarjeve in Otičeve Irenej iz srema, šk, muč 

ČETRTEK,  7. 4.  
18.30 

za + Zvonka Brodnjaka 
 molitev za duhovne poklice Janez Krstnik de la Salle 

+ PETEK, 8. 4. -  10.30 Križev pot 

Maksim in Timotej, muč 18.30 za + Alojza Greifa in starše 

SOBOTA,  9. 4.  
18.30 za + Edvarda Šega (obl) 

Hugo, šk iz Ruena 

NEDELJA, 10. 4. 7.30 
Blagoslov presmecev 

- za žive in rajne farane 

CVETNA 10.30 
Blagoslov presmecev pred cerkvijo 

za + Franca Megliča 

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

NEDELJA, 3. 4.  
5. POSTNA tiha 9.00 za + Marijo Jakolič 

PONEDELJEK,  4. 4.  17.30 za + Karolino Veber 

TOREK,  5. 3.  17.30 za + Štefanijo Kac 

NEDELJA, 10. 4 -  
CVETNA 

9.00 
Blagoslov presmecev 

za + Edvarda Pušnika in starše Kaučevič 

KAPLJICA ROSE -  
 

Slabič ne zna odpustiti. 
Odpuščanje je privilegij 

močnih.   
 

Mahatma Gandhi  

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  
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 5. POSTNA NEDELJA - tiha 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« Nato se 

je sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim  

odhajali, od najstarejših dalje. …. Jezus ji je dejal: »Tudi jaz te ne  

obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!«               Lk  8, 1- 11 Te ni nihče 
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SVETE MAŠE med tednom bodo 
odslej ob 18.30h. 

 

ČEŠČENJE 

NAJSVETEJŠEGA je v 
ponedeljek, torek in 

sredo od 7.30h do 
8.30h v Maranati.  

 

STARŠI VEROUČENCEV 8. raz 
(birmanci) in STARŠI VEROU-
ČENCEV 3. raz. (prvoobhajanci)  z 
Dobrovc in iz Slivnice imajo skupno 
srečanje v Slivnici v četrtek, 7. 4. ob 
19h. Z nami bo p. Stane Bešter. 
 
KRIŽEV POT MLADIH  po ulicah 
Maribora bo v sredo, 6. 4. ob 19.30h. 
Začetek bo pri na Glavnem trgu pri 
kužnem znamenju. 
 
IZDELOVANJE PRESMECEV bo v 
soboto, 9. 4. ob 9.30h. Otroci 
vabljeni, da pridete s starši, izdelate 
presmec, ki ga boste v nedeljo prinesli 
k sv. maši in k blagoslovu.  
 

ŽUPNIJSKA KARITAS bo tudi pri-
pravila presmece, ki jih boste lahko 
prejeli na Cvetno nedeljo pred sv. 
mašo, tam pa oddali prostovoljni dar.  
 
OLJČNE VEJICE, ki jih oskrbijo 
obalne župnije, so na razpolago na tiho 

nedeljo po prvi sv. maši in 
teden pred ali po večerni 
sv. maši, hkrati pa boste 
lahko oddali vaš dar za 
obnovo istrskih cerkva. 

 

MOLITVENO BDENJE MLADIH 
bo v soboto, 9. 4. zvečer. Ob 16h bo 
z mladimi g. Jure Sojč, ki bo z 
njimi pripravil PASHALNO 
VEČERJO in vodil celoten 
program. Sledilo bo nočno bdenje in 
na Cvetno nedeljo pri drugi sv. maši 
(ob 10.30h) mladi berejo pasijon. 
 

BLAGOSLOV  PRESMECEV na 
Cvetno nedeljo bo: ob 7.30h v 

cerkvi pred 
sv. mašo, ob 
10.30h na 
Dobrovcah pa 
pred cerkvijo.  

 

ČIŠČENJE CERKVE bo v ponedeljek 
po Cvetni nedelji, 11. 4. ob 8h. Verni, 
komur dopuščajo moči in čas, prosimo 
za udeležbo! 
 

ZAUPAM V GOSPODA IN SE 
NE BOJIM  

LJUDSKI MISIJON  je po napisanem 
programu končan, v srcih vernikov, 

ki so ga 
spremljali, pa 
so bo odvijal 
naprej.  

   Hvala 
misijonarjem: bratu Stanetu, 
bratu Luku, setri Petri in sestri 
Zdenki za skrbno pripravljen in 
vestno izvajan program 
poglabljanja in utrjevanja vere v 
srcih ljudi. Naj Vsemogočni 
Gospod blagoslovi vaše delo! 

   Iskrena hvala vsem, ki ste z 
raznimi uslugami pomagali pri tem 
pastoralnem projektu. Bilo je veliko 
skrbi za pripravo materiala, skrb za 

prehrano in 
sodelovanje 

pri izvajanju 
programa.  

 Hvala vsem, ki ste sprejeli misi-
jonarje na domovih in vsem, ki ste 
se udeleževali bogoslužja in srečanj 
z gosti - predavatelji, ter njihove 
spodbude sprejeli v svoja srca.  
   Gospod, ki daje rast, naj zagotovi 
bogate duhovne sadove.  
 

 OBISK V DOMU SENECURA 
 

V imenu stanovalcev in zaposlenih se 

vam iskreno zahvaljujem, da smo tudi v 

našem domu lahko doživeli Sveti 

misijon, ki poteka v župniji Slivnica.  
 

 
 

Zahvala gospodu župniku Jožetu ter 

misijonarjem Stanetu, Luku, Petri in 

Zdenki, ki so nam na topel in doživet 

način predstavili svetopisemsko 

zgodbo o izgubljenem sinu ter darovali 

sveto mašo.                          Tanja Žmauc 

 
RADIJSKI MISIJON bo od Tihe 

nedelje  do Cvetne nedelje (od 

3. do 9. aprila) Nagovori bodo ob  vsak 

dan ob 17. uri.      Vabljeni  k poslušanju! 

 

 

GOSPOD, PO SVOJEM PREROKU  

si nam obljubil NOVO NEBO,  

kjer ti bo Tvoje ljudstvo  

brez prestanka pelo hvalnico.  
 

Po svoji smrti in svojem vstajenju  

nam daješ, da umremo grehu,  

da bi nam omogočil živeti  

iz Tvojega življenja. 
 

Prešuštnice nisi obsodil, nisi je 

priklenil na njen greh,  

ampak si po odpuščanju v njej 

prebudil novo upanje. 
 

Gospod, podari nam svoj pogled 

na nas in na naše bližnje, da ne 

bomo padli v skušnjavo obupa in 

obsojanja, ampak naj po Tvojem 

zgledu prinašamo Ljubezen,  

ki daje novo življenje  

in obnavlja upanje.    
Cursillos-ca 

 
 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

DENAR – France potoži enemu kolegu: 
''Tomažu pa gre res slabo. Nikoli nima 
denarja.'' – ''Zakaj? Si je hotel sposoditi 
denar pri tebi?'' – ''Ne, jaz pri njem.'' 
 

SIR – Škot v trgovini vidi majhne 
koščke sira in poskusi več vrst. Končno 
se odloči za eno 'gaudo' in vpraša 
prodajalca: ''Koliko tega lahko dobim?'' 
''Samo en košček, to je za mišolovke''   
 

PRITISK – ''Žal sem iz službenih 
razlogov pisiljen - delati.'' 


