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Velika noč  

 

 VELIKA NOČ   NOVI ZAČETEK 
 

Ko močna zima ustavi rast v naravi, se 
zdi, kot da je življenja konec. Toda 

drobna ptica začne prepevati in 
naznanja, da življenje ni izgubljeno. 

Tako je velika noč tisti pomladni 
praznik, ko se vse na novo začne.  

  

 
 

   Apostol Janez posebej poudari, da 
je bilo to ''prvi dan tedna''. To ni 
naključje. Bog je začel klicati 
stvarstvo iz niča v bivanje. Tisti 
''prvi dan'' se je vse začelo. Z Je-
zusovim vstajenjem se vse začne 
na novo. Tisto jutro, ko je Marija 
Magdalena sporočila apostolom 
novico o vstajenju, je nastopilo 
novo življenje, ko smrti ne bo več, 
ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine.  

   Spoznanje, da mrtvi živi, je bilo 
spoznanje, ki je apostolom dalo 
novega zagona. Življenje je dobilo 
smisel.  
 Apostoli in drugi ljudje so se podali 
na vsakodnevno delo, toda vsak 
''prvi dan tedna'', na ''Gospodov 
dan'' so se zbrali in se spominjali 
Gospodove smrti in vstajenja. Kot 
učenca v Emavs so preko branja 
Božje besede in ''lomljenja kruha'' 
doživljali Jezusovo navzočnost. 
Vsak prvi dan tedna, vsaka nedelja, 
je postala ''mala Velika noč''.  
 

    Jezusovo vstajenje je pritrditev 
Nebeškega Očeta Jezusu, klic 
Očeta Sinu, da živi z njim. Prav 
tako je ta dogodek ravno v Jezusu 
pritrditev Boga človeku in člo-
veštvu, je vabilo človeku, da živi 
skupaj s Troedinim Bogom.  

župnik  

 

VSEM FARANOM IN BRALCEM 
SŽL ŽELIMO BLAGOSLOVLJENO 

VELIKO NOČ! 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA -   med tednom od torka naprej v maranati 

NEDELJA,  17. 4.-  
VELIKA NOČ 

7.00 
Vstajenjska procesija 

-sv maša za žive in rajne farane  

10.30 za +  Iveka Fingušta 

PONEDELJEK, 18.  4. 
10.30 za + Jožefa in Jožeka Lobnika ter sorodnike 

 molitev za sinodo Velikonočni  ponedeljek 

TOREK,  19. 4.  
18.30 

za + Katarino in Antona Domadenik  
 molitev za sinodo Velikonoč. osmina 

SREDA,  20. 4. 
18.30 za + Mitja in Ernestino Deleja 

Velikonoč. osmina 

ČETRTEK,  21. 4.  18.00 molitev za duh. poklice pred Najsvetejšim 

Velikonoč. osmina 18.30 za + Karlo Zavec 

 PETEK, 22. 4. -  
18.30 

za + Dorotejo Klemenčič  
češčenje Najsvetejšega  Velikonoč. osmina 

SOBOTA,  23. 4.-Veliko. osm  

18.30 
za + Anko, Darka in Štefana Jagarinec 

Jurij, muč.  

NEDELJA, 24. 4.- BELA 7.30 - za žive in rajne farane 

NED. BOŽJEGA USMIL. 10.30 za + družino Žuraj in Vrbič 

D O B R O V C E   

NEDELJA, 17. 4.  
VELIKA NOČ  

9.00 
Vstajenjska procesija 

za + Ano in Vilija Magdič 

PONEDELJEK,  18. 4.  9.00 za + Marijo Jakolič 

ČETRTEK, 21. 4. 17.30  
za + iz družin Muzek in Magdič, Anico Pipenbaher  
        ter Radivoja  Regodo in Danico Repnik 

NEDELJA, 24. 4.  - BELA 

NED. BOŽJ. USMILJENJA 
9.00 za + Nado in Ivana Premzl 

KAPLJICA ROSE -  
 

Jezus je za vas umrl javno, 
torej ne živite zanj  

le na skrivaj.  
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 VELIKA NOČ – VSTAJENJE GOSPODOVO  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 
 

Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v temi,  
h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba.  

Peter in óni drugi učenec sta šla ven in se odpravila  
h grobu. […] Vstopil je in je veroval.           Jn 20, 1.3.9 
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Velika noč  Velika noč 
 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA 
 ta teden je izjemoma v 
torek,  sredo in četrtek 
od 7.30h do 8.30h v 
Maranati.    Vabljeni ! 
 

DEVETNEVNICA Božjega usmi-

ljenja traja do nedelje Božjega 
usmiljenja;  vključeno bo v sv. mašo. 
 
MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
bo v četrtek, 21. 4. ob 18h pred 
Najsvetejšim. Vabljeni redni molivci in 
vsi drugi, ki vam je mogoče.  
 
DRUGA ZAKONSKA skupina  ima 
srečanje v torek, 19. 4. ob 19h. 
 
ŠESTA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v soboto, 23. 4. ob 19h.   
 

NOVA KRISTJANKA 
IVONA SEDLANIČ iz Slivnice. 

Srečnim staršem čestitamo! 
 

OLTAR SV. MIKLAVŽA  
Upali smo, da bo oltar že 
postavljen pred Veliko 
nočjo, pa je restavrator 
zbolel. Dva tedna je že v 

bolnici in bo verjetno še en teden. Ko se 
vrne, se bo takoj lotil tega dela.  
 

VELIKONOČNA VIGILIJA – 
SPREJEM NOVIH KRISTJANOV. 
   Že v apostolski dobi je osrednji 
trenutek sprejema novih kristjanov in 
podelitev krsta bil na Velikonočno 
vigilijo. Katehumenom (odraslim, ki 

se pripravljajo na krst) je bilo skozi 
vso zgodovino Cerkve priporočeno, 
da prejmejo krst na Velikonočno 
vigilijo, saj je to noč, ki prinaša 
novo življenje in prav tako je krst 
začetek novega življenje – življenja 
s Kristusom. 
   V Franciji bo na letošnjo veliko-
nočno vigijlijo prejelo krst 4278 
katehumenov. Večina teh je mlajših 
od 40 let. 

 
   V zadnjih letih število katehu-
menov narašča (lani 3639). Med 
njimi je 35% starih med 18. in 25 
letom. Mnogi od njih po krstu 
ostanejo aktivni v svoji lokalni 
cerkveni skupnosti.  

fr.aleteia.org, 12. 4. 2022 
 

 ZLATO POROKO  sta obhajala 
TURK ALOJZ IN TATJANA  roj. ČERNIC 
Zlatoporočencema iskreno čestitatmo! 

 

AMERIŠKA VOJAKINJA 
JE POSTALA REDOVNICA 

 

Ameriška vojakinja Mary Ulm je 
v mestu Cean in Lisieux spoznala 
francoske redovnice Manjše sestre 

ubogih in končno postala ena 
izmed njih z imenom: s. Marie 
Joseph de l’Assomption.  

  Rojena 1920 v Ohio, (ZDA) se je 
leta 1944 kot prostovoljka  pridru-
žila ameriški vojski in se z ameriško 
vojsko izkrcala v Normandiji. 
Služila je kot telefonistka. Ob koncu 
vojne je kot 24-letna vojakinja z 
ameriško vojsko vkorakala v Pariz.  
   Po vrnitvi v ZDA je družini 
povedala, da se želi pridužiti 
redovnicam, ki jih je med vojno 
spoznala v Franciji. Želja se ji je 
uresničila pet let pozneje. Kot 
redovnica je delovala v več krajih v 
Franciji in Belgiji. Povsod je 
delovala zelo predano.  
   Stara 102 leti je 27. marca letos 
umrla. Ob pogrebu so na krsto 

položili tudi 
ameriško 

zastavo, in 
spremljale so jo 
tri ameriške 
vojakinje. Njena 
predstojnica je 

rekla: ''To tako čutečo dušo si težko 
predstavljamo kot vojakinjo.'' 

fr.aleteia.org, 12. 4. 2022 
 
 
 

ODMEVA NAJ V NEBESIH 
 

Naj v nebesih odmeva  

veselje angelov,  

naj odmeva po vsem svetu,  

naj v vesoljni Cerkvi odmeva 

veselje Božjega Sina; 
 

naj luč razvetli vso Cerkev,  

naj luč razsvetli zemljo in  

ljudstvo naj poje:  
 

Slava tebi, odsvit Očeta,  

Jezus, Božji Sin. 

Velika noč je tu 

za vse čase,  

to je prehod za Izraela,  

za dolgo pot do  

dežele svobode. 
 

Tvoja luč razsvetljuje pot in 

tvoje ljudstvo zmagoslavno 

napreduje tudi sredi noči.  
 

Neskončna Očetova Ljubezen, 

najvišja priča dobrote,  

da osvobodiš sužnja,  

žrtvuješ Sina. 

Srečna človekova krivda,  

ki je trpečemu človeku pridobila 

odrešenika. 

        Slava tebi, odsvit Očeta,  

                    Jezus, Božji Sin. 
 

 (EPHATA- Cursillos) 
 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

GLASBENIK – ''Gospod, ali igrate 
kakšen istrument?'' – ''Da. Doma igram 
drugo violino.'' 
 

PRAKTIČNO – Nasvet mojega očeta 
''Bolje je prenašati pet minut sramote, 
kot 3 ure čistiti stanovanje.'' 
 

MAČKA – Kolega se srečata: ''Moja 
tašča ima panični strah pred mačko.'' – 
Moraš ji priskrbeti dobrega zdravnika.'' 
– ''Najprej sem sebi priskrbel mačko.'' 


