Cvetna

10. april 2022

OZNANILA
GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU
SLIVNICA - do srede so sv. maše v maranati - obvezne so maske
Blagoslov presmecev
7.30 - za žive in rajne farane
Blagoslov presmecev pred cerkvijo
10.30 za + Franca Megliča

NEDELJA, 10. 4.CVETNA
PONEDELJEK, 11. 4.

Stanislav šk, muč

18.30

za + Ernestino Deleja

18.30

za + za Božje varstvo in blagoslov na
življenjski poti

TOREK, 12. 4.

Zenon Veronski,

molitev za sinodo

SREDA, 13. 4.

18.30

Martin I., papež, muč
ČETRTEK, 14. 4.
VELIKI ČETRTEK

18.30

+ PETEK, 15. 4. VELIKI PETEK

18.30

Čez dan so blagoslovi jedi
za + Janjo Muršec (pevci)
Vstajenjska procesija, sledi sv. maša
- za žive in rajne farane

7.00

10.30 za + Iveka Fingušta

VELIKA NOČ
DOBROVCE
CVETNA
TOREK, 12. 3.

NEDELJA, 17. 4
VELIKA NOČ

molitev za duhovne poklice

- Obhajanje Jezusovega trpljenja in smrti

NEDELJA, 17. 4.

NEDELJA, 10. 4.

za + Franca in Majdo Gerečnik

17.00

SOBOTA, 16. 4.

VELIKA SOBOTA

za + Smiljana Kermca

–

Leto 21, št. 16

9.00

ODLOMEK IZ EVANGELIJA

…prejemava primerno povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni
stóril nič hudega.« In govóril je: »Jezus, spomni se me, ko
prideš v svoje kraljestvo!« In on mu je rekel: »Resnično,
povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
Lk 23, 41- 43
TRPEČI IN LJUBEČI JEZUS
Cvetna nedelja nas uvede v skrivnost
Kristusovega trpljenja in smrti. Pascal
je zapisal: ''Jezus trpi do konca sveta''
trpljenje se nadaljuje, še vedno sramotijo njega in tiste, ki verujejo vanj.
Obsojajo ga na smrt, hočejo ga
odstraniti in zabrisati Njegov obstoj.
Po 2000 letih Jezus postavlja
vprašanje: ''Za vas, kdo sem jaz?''
Preko poročila o pasijonu je vsak od
nas povabljen, da se vpraša kakšen
odnos ima do Jezusa.

Blagoslov presmecev
za + Edvarda Pušnika in starše Kaučevič

17.30 za + Franca Brumec
Vtajenjska procesija, sledi sv maša
9.00
za + Ano in Vilija Magdič

Ko je Jezus bil na križu,
si bil / bila ti
na Njegovem srcu.
wwwAdoreDieu.com

Izdal: Župnijski urad Slivnica;
K cerkvi 11; 2312 Orehova Vas
e-pošta: soemen.joze@gmail.com
031 590 556; ℡: 02 60 54 02;
splet: www.mc-maranata.com;
Odgovarja: Jože Šömen, župnik

10. april 2022

CVETNA NEDELJA

za udeležbo pri sv. maši so obvezne maske

KAPLJICA ROSE -

4

Slivniški župnijski list

Ob njem so ljudje, ki ga obsojajo
in tisti, ki mu povsem zaupajo. Nad
vsemi pa se dviga Jezusova ljubezen, ki se izraža z odpuščanjem.
To nam Jezus pove v treh stavkih.

1. ''Oče, odpusti jim, saj ne vedo kaj
delajo.'' To je najmočnejši evangelijski krik ljubezni nebeškega Očeta,
ki odmeva iz Jezusovih ust in
preglasi vse posmehljive in žaljive
besede razbrzdane množice.
2. ''Danes boš z menoj v raju.''
Mnoge je Jezus nagovoril povsem
ljubeznivo:
Zaheja,
gobavca,
grešnico…, sedaj z isto ljubeznijo
nagovarja križanega razbojnika. Na
samem pragu smrti mu ponudi
perspektivo rešitve.
3. ''V Tvoje roke izročam svojo
dušo.'' Evangelij nam sporoča, da
smrt ni dogodek brez vsebine. To
je dejanje ljubezni – prehod k
Očetu. Očeta je slavil tudi cele
noči (Lk 6,12). Hrepenel je po
Očetovi družbi in smrt mu je to
hrepenenje izpolnila v polnosti.
Veliki teden nas vabi, da se
prepustimo tej veliki Božji ljubezni, ki nam vsem prinaša rešitev.
župnik
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA
je v ponedeljek, torek in
sredo od 7.30h do 8.30h v
Maranati.
ŽUPNIJSKA KARITAS obvešča, da se je
za pomoč Ukrajini zbralo 1.120€ in bilo oddano na Slovensko Karitas. Hvala darovalcem!

ČIŠČENJE CERKVE bo v ponedeljek,
11. 4. ob 8h. Vse, komur dopuščajo
moči in čas, prosimo za udeležbo!
VELIKI ČETRTEK , dan
zadnje večerje in ustanovitve:
- Zakramenta Evharistije in
- Mašniškega posvečenja.
Ob 18.30h sv. maša v spomin zadnje
večerje. To je ustanovitveni dan
svetega obhajila; to je močno sporočilo
za prvoobhajance in njihove družine;
V spomin Jezusove zapovedi
ljubezni bo pri maši umivanje nog. Po
maši molitev za duhovne poklice.

Darovaje na veliki četrtek bo za
trpeče v Ukrajini.
VELIKI PETEK – strogi post, ko
Jezus trpi, se mi postimo: odpovemo se
mesnim jedem in se ta dan le enkrat
najemo do sitega.
Obhajanje
Jezusovega
trpljenja bo ob 17h (pasijon
uprizorijo birmanci).

Darovanje na veliki petek je za
vzdrževanje Jezusovega groba v
Jeruzalemu.
DEVETNEVNICA Božjega usmiljenja traja od velikega petka - do
nedelje Božjega usmiljenja, 28. aprila.
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Cvetna
VELIKA SOBOTA Jezus počiva v

grobu, ljudstvo v molitvi pričakuje
vstajenja. Hkrati je blagoslov
velikonočnih jedil. Vsak,
ki pride v cerkev, naj z
molitvijo pri božjem
grobu počasti Jezusa.
BLAGOSLOVI - razpored:
8.30h na Polani (spodnja kapela),
9.00h Slivniško Pohorje,
9.30h pri Plahutniku,
11.15h Dom Senecura
13.15h v Hotinji vasi

V župnijski cerkvi: Pri božjem grobu
ob 10.h izpostavitev Najsvetejšega in
devetdnevnica božjega usmiljenja.
blagoslovi jedi ob: 10.15h; 10.45h;
ob: 14.h; 15h; 16h in 17h. Blagoslov
otrok ob 14 h in 15h.

10. april 2022
OBHAJANJE CVETNE NEDELJE

je tistim, ki niso uvedeni v
smisel obhajanja, le folklorni
dogodek, dejansko pa ima ta
obred pomembni delež pri
oblikovanju vere.
Ob Božji besedi so zelene vejice
blagoslovljene in verniki jih dvignejo ter med petjem in klicanjem
''Hozana!'' gredo v cerkev. To je
skupni odgovor vernega ljudstva na
Jezusovo povabilo: ''Hodi za
menoj.'' S tem, ko vernik gre za
križem, ki je na čelu procesije in
prestopi prag cerkve, pokaže, da
hoče slediti Jezusu do konca.

VELIKA

NOČ

–

PRAZNIK
VSTAJENJA

procesija od
božjega groba bo ob 7.00h, po
procesiji bo sv. maša.
NA DOBROVCAH v velikem tednu ni
obredov, na VELIKO NOČ pa bo ob 9.
uri vstajenjska procesija in sv. maša.

ZAČENJAMO VELIKI TEDEN.
Ne želim, da je podoben
kateremu koli drugemu tednu.
Ne želim ostati le opazovalec
Tvojega trpljenja in smrti.
Gospod, želim biti z množico,
ki te slavi, časti, saj si res Kralj,
ki prihaja v Gospodovem imenu.
Danes slovesno in zmagoslavno
vstopaš v Jeruzalem, medtem ko
ti množica vdano pritrjuje.
Gospod, prav je da te slavim za
Tveje neštevilne dobrote,
ki mi jih izkazuješ..
Gospod, pokaži mi Tvojo slavo,
naj te slavim kot množica na tisto
prvo Cvetno nedeljo.

Blagoslov - Dobrovški del župnije:
ob 11.45h na Skokah,
ob 12.15h na Dobrovcah,
ob 12.45h na Drav. Dvoru.
VELIKA SOBOTA ZVEČER
Velikonočno slavje
se začne z vigilijo ob
18.30h
pred
cerkvijo.

Cvetna

To obhajanje vernika seznanja, da
hoja za Jezusom ne izključuje težkih
trenutkov nasprotovanja ali trpljenja
zaradi vere. Po koncu bogoslužja vsak
gre na svoj dom in zelenje položi ob
križu, kot znamenje odločenosti za
vsakdanjo zvestobo.
S časom se bo to zelenje posušilo, kar
pomeni nezmožnost človeka, da bi se
rešil sam, zato iz teh suhih vejic
naslednje leto naredi pepel, ki človeka
na pepelnico zopet vrne k Jezusu in
tako človek spoznava, da zvestoba v
veri prinaša rešitev.
https://croire.la-croix.com/ rameaux

Nakloni mi svojo milost, da Ti
bom brez prestanka pel hvalnico,
ne le z besedami, ampak enako
z mojimi dejanji.
Sveta Rita (+)

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺
VINO – Obstajajo vina, ki s časom
postanejo boljša in so časi, ki z vinom
postanejo boljši.
POSEL – Gospa Novakova pripoveduje
kolegici. ''Včeraj sem mojega moža
peljala na razprodajo.'' – Kolegica: ''Pa
si ga uspela prodati?''
KRAVATA – ''Gospod France, zakaj pa
vi nosite tako dolgo brado?'' – ''Ker
moja žena vedno izbira kravate zame.''
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