
20. februar 

4 1 

7. med letom 

 

ODPUŠČANJE JE MOČ LJUBEZNI  
 

   Kitajski modrec Konfucij je 500 let 
pred Kr. učil: ''Kar ne želiš zase, tudi 
drugemu ne stori.'' Podobno je rekel 
grški mislec Zenon. V stari zavezi 
imamo več podobnih spodbud. Tobit 
naroča sinu: ''Kar sam mrziš, tudi 
drugemu ne delaj.'' (Tob 4,15)  
 

 
 

 

 Tem spodbudam za dobre odnose 
Jezus naredi odločen korak na-
prej: ''Ljubite svoje sovražnike.''  
 

   Ljubiti za Jezusa ni le vzdržati se 
slabih dejanja do bližnjega, ampak 
na negativno dejanje odgovoriti z 
dobrim. To je klic, da bi posnemali 
Nebeškega Očeta, ki je poln dobrote 
do grešnikov. To ne pomeni, da Bog 
odobrava zlo. Krivica, mučenje, 

hudobija, nimajo nič skupnega z 
Bogom, toda Bog nikogar ne 
obsodi. S takimi dejanji se obsodi 
človek sam, saj s tem gre proč od 
Boga. Ta ločitev od Boga pa je 
obsodba, ki jo je naredil človek sam.  
 

   Jezus naroča ljubiti tiste, ki nas 
kritizirajo, opravljajo, mečejo 
polena pod noge, da ''boste otroci 

Nebeškega Očeta''. To je junaška 
drža, ki jo ima Jezus ves čas, 
najbolj pa jo vidimo na križu. 
Njegovi bratje in sestre smo 
poklicani delati isto. Za tako držo 
nas usposablja Bog sam, ki 
ponudi, da nam bo dal ''novo srce 

in novega duha. Odstranim 

kamnito srce iz vašega telesa in 

vam dam meseno srce.'' (Ezek, 
36,26-28) 
   Bog ne zahteva od nas nemo-
goče, saj nam daje na razpolago 
potrebna sredstva svojih milosti – 
učinkovita pa postanejo takrat, ko 
jih z radostjo sprejmemo.  

 župnik  

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

S L I V N I C A  -  za udeležbo pri sv. maši je obvezen pogoj PCT   

NEDELJA,  20. 2. 
 

7. MED LETOM 
7.30 - za žive in rajne farane  

10.30 za + Alojza Greifa in starše Uršič in Greif 

PONEDELJEK, 21. 2. 
17.30 

za + Lobnikove 
molitev za ljudski misijon Peter Damiani 

TOREK, 22. 2.    
17.30 

za + Katarino in Avgusta Vindiša 
molitev za sinodo SEDEŽ APOSTOLA PETRA 

SREDA, 23. 2.   16.30 za + Franca Ornika (osmina) 

Polikarp, šk., muč 17.30 za + Zvonka Brodnjaka 
molitev za družine 

ČETRTEK, 24. 2. -  16.30 za + Emo in Milana Volk (osmina) 

MATIJA, apostol 17.30 za + Anico in Franca Žagavec 
 molitev za duhovne poklice 

PETEK, 25. 2.  16.30 za + Angelo Butolen (osmina) 

Valburga, red. 
17.30 

za + Ladislava Horvata 
češčenje Najsvetejšega  

SOBOTA, 26. 2.  
17.30 

za + Hermino Zabret 
 molitev za ljudski misijon Aleksander (Branko), šk 

NEDELJA, 27. 2.  7.30 - za žive in rajne farane 

8.  MED LETOM  10.30 za +  Štefanijo Bedenik 

D O B R O V C E  –  za udeležbo pri sv. maši je  obvezen pogoj PCT 

NEDELJA, 20. 2.  

7. MED LETOM 
9.00 za + Miroslavo Auguštin 

PETEK, 25. 2.  16.30 za + Franca Brumeca, (osmina) 
NEDELJA, 27. 2.  

8.  MED LETOM 9.00 za + Marjano in Franca Jeza 

KAPLJICA ROSE  
 

 V tem svetu boste več dosegli 
z odpuščanjem  

kot z zatiranjem  
 

Nelson Mandela (+ 2013) 

 

Izdal: Župnijski 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  
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Leto 21, št. 9 20. februar 2022 

 7. NEDELJA MED LETOM  

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA 

Ljubíte svoje sovražnike. Delajte dobro, ne da bi za to kaj 

pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi Najvišjega, 

kajti on je dober tudi do nehvaležnih in hudobnih. Bodite 

usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!           Lk 6, 20 
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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.  
 

 

ORATORIJ za otroke šolskih starosti 
bo v dneh od 4. do 9. julija. 
 

VSI MLADI, ki so že bili pri birmi in 
želijo sodelovati na oratoriju 2022, naj 
se v soboto, ob 19h pridružijo 
animatorski skupni.  
 

PRVA ZAKONSKA  skupina ima 
srečanje v petek ob 20.30h 
 

SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA bo v 
torek, 22. 2. ob 
18.30h v Maranati; 
hkrati bo možnost, 
da kdor želi, lahko 

sodeluje preko Zoom povezave.  
 

  V VEČNOST SO ODŠLI 
FRANC ORNIK iz Črete, 
FRANC BRUMEC iz Drav. Dvora, 
EMA VOLK iz Radizela,  
MILAN VOLK iz Radizela in   
ANGELA BUTOLEN iz Maribora. 

 Molimo zanje! 
 
ljudski misijon 

ZAUPAM V GOSPODA IN SE NE 
BOJIM. MOJA MOČ IN MOJA 

PESEM JE GOSPOD  

   Čez en mesec se bo v naši župniji 
začel ljudski misijon. Trajal bo od 
24. marca do 3. aprila. To bo čas, 
ko bomo imeli priložnost poglobiti 

in utrditi naše prijateljevanje z 
Bogom in z ljudmi okrog nas. 
   Čas epidemije je zelo zrahljal vezi 
tako navzgor do Boga kot do 
bližnjih. Med nas prihaja 
negotovost, naselil 
se je 
neke 
vrste 
strah, 
da vse 
gre navzdol. 
Čeprav je veliko dobrega med nami 
včasih tega ne znamo videti. 
 

   Bog bo oplemenitil tisto kar je že 
dobrega v nas. Predvsem pa Božja 
vsemogočna dobrota čaka, da se ji 
približamo, jo zajamemo z našimi 
srci in jo prestavimo ''z božje police 
v naše življenje''. S tem bomo 
jasneje videli smisel našega 
življenja in pravo smer za dosego 
polnosti življenja.  
 

   Misijon se s svojim programom 
ujema s sinodo vesoljne Cerkve, ki 
ima poudarke občestvo, sodelovanje 

in poslantvo. To pomeni, da smo  
''SKUPAJ NA POTI''. Tako se kot 

župnija še močneje 
čutimo del vesoljne 
Cerkve. 
   Na poti poglo-
bitve vere nas bodo 

spremljali ljudski misijonarji: 
duhovnika kapucina br. Stane 
Bešter in br. Luka Modic ter 
redovnice iz skupnosti Marijinih 

sester čudodelne svetinje, s. Petra 
Mohorko in s. Zdenka Prevolšek. 
 

   Misijonarji in misojnarke imajo že 
načrtovan program, ki ga lahko 
vzamete pri vhodu, da lažje 
rezervirate čas, ko bo program 
namenjen posebej vam.  

župnik 

 
PREDAN BOGU IN SMUČEM  

 

 Avstrijski smučar Matthias Mayer 
je na zimskih OI v Pkingu 7. 2 prejel 
bronasto medaljo v smuku, dan za 
tem pa zlato v superveleslalomu.  

     Ob smučanju je 
Matthias tudi dejaven 
kristjan. Dan začenja 
z molitvijo, ker, kot 
pravi: ''Nikoli ne vem, 
kaj lahko pride. Bog 

me spremlja povsod.''  
   Ob tem je tudi dejaven pri pomoči 
beguncem. Nekaj let je pomagal 
dvema družina iz Iraka, ena od teh 
se je potem vrnila v Irak.  

www.infochretienne.com/15. 2. 22 

 

GOSPOD, OČE USMILJENJA,  

zelo hitri smo v sodbah,  

in se ob slabostih drugih  

z lahkoto pohujšamo. 
 

Bodi usmiljen do naše uporniške 

narave, naše gledanje na 

sočloveka očisti vsakega 

sumničenja, naj ne prezremo 

dobre strani, 

ki je v vsakem našem bratu.  
 

Nauči nas gledati z jasnostjo  

na nas same, ne za samoobsodbo, 

ampak, da bi vzeli za merilo 

neskončno usmiljenje, ki 

podaljšuje tvoj pogled ljubezni in 

upanja nad grešniki kakršni smo. 
 

Daj nam Gospod to isto merilo za 

naše brate in sestre, da bomo 

znali pričakati  

uro zorenja; 

da ne bomo zadušili 

kar je dobrega v 

njih in naj se po naši molitvi  

in Tvoji dobroti skupaj s Teboj 

rodijo v novo življenje. 
 

Hvaljen bodi  za Modrost,  

ki nas vzgaja v sposobnost, da ne 

obsodimo nobenega Tvojih otrok. 
www, Cursillos EPHATA 

  
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

MAŠČOBE - Žena svetuje možu, ki 
pridobiva na teži…: ''Obstajajo tudi 
okusne stvari, brez maščob.'' - Mož: ''Ja 
poznam take reči: pivo, vino, šnops.'' 
 

NOGOMETAŠ pride domov in se ženi 
pohvali: ''Danes se zadel dva gola.'' –
Žena: ''In kakšen je bil končni rezultat?' 
– Mož: ''Neodločeno, 1:1.'' 
 

VLOMILEC je prišel v našo hišo. V 
obraz sem mu posvetil z lasersko rdečo 
lučko, ostalo je naredila naša mačka. 


