
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    
 

                                              

                                       BISTVO JE OČEM PRIKRITO 

 

Sklep Gospodovega pogovora s Petrom je vabilo hodi za menoj, iste 

besede, kot na začetku javnega delovanje Petru, Andreju, Janezu, Filipu, 

Natanaelu, potem Mateju in še mnogim. Pot šole je za njimi, prava pot se 

šele začenja. So morda dojeli besede kdor hodi za menoj, ne bo taval v 

temi, temveč bo imel luč življenja. Peter in Janez, ključni osebi v 

apostolskem zboru, ki sta veljala za stebra, sta osrednji osebi tudi v 

današnji Besedi. Spet se srečata z Vstalim, utrjujeta svojo vero, postajata 

oznanjevalca Vstalega. Različna so njuna pota do spoznanja. Ovinkasta je 

pot vihravega Petra: ti si Kristus; življenje dam zate; ne poznam tega 

človeka; ti veš, da te ljubim, tak je izbran za voditelja, skalo, po prejemu 

Svetega Duha je njegova zvestoba neomajna: Boga je treba bolj ubogati 

kot ljudi, nič več ga ne odmakne od tega prepričanja. Janez, učenec, ki ga je 

Jezus ljubil, ima oči, srce za vero, vidi bistvo, ki je očem prikrito, po 

ljubezni prihaja do spoznanja, do vere - ko drugi učenci ob jezeru še 

oklevajo, Janez zatrdi: Gospod je! Kakšna je naša pot, koliko smo odprti za 

osrečujočo resnico o vstajenju in življenju, ki je vendar "biti ali ne biti" 

našega krščanstva. Ali imamo pogum iskreno, brez predsodkov, brez 

bojazni, da bo poseglo v našo vsakdanjost, jo morda spremenilo, pogledati 

»bistvo stvari, ki je očem prikrito«. Ali imamo pogum soočiti se z 

danostmi, ki se ne omejujejo le na sedanji trenutek, ampak razločno kažejo 

na prihodnost, tudi tisto onkraj groba? 
 

                                                                                                          VIR: p. Metod  

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 

10. 4. 2016                  LETO 13                 ŠTEVILKA   14                 3. velikonočna nedelja 
 

 



 Velikonočni čas in Leto Božjega usmiljenja       

 

»KOVČEK V BOŽJI ROKI« 

Dialog med Bogom in mrtvim človekom: 

Bog: Moj sin, čas je da odideva. 

Človek: Tako hitro?  Imam še veliko načrtov … 

Bog: Žal mi je, ampak čas je za odhod. 

Človek: Kaj imaš v tem kovčku? 

Bog: To kar je tvojega. 

Človek: To, kar je mojega? Misliš moje stvari, obleka, denar … 

Bog:  Ne, te stvari nikoli niso bile tvoje, to pripada Svetu. 

Človek: Ali so to moji spomini? 

Bog: Ne, spomini pripadajo Času. 

Človek: Ali so to moje sposobnosti in talenti? 

Bog: Ne. Talenti in sposobnosti spadajo okoliščinam. 

Človek: So to moji prijatelji in družina? 

Bog: Ne sin. Oni spadajo na pot po kateri si hodil. 

Človek: Je to moja žena in otroci?  

Bog: Ne. Oni spadajo tvojemu Srcu. 

Človek: Potem mora biti to moje telo? 

Bog: Ne. Ne… Telo pripada prahu. 

Človek: Potem je to gotovo moja Duša!  

Bog: V zmoti si človek. Tvoja Duša pripada meni. 

Človek solznih oči z velikim strahom vzame kovček iz Božje roke, ga 

odpre in …   PRAZEN ! 

S strtim srcem in solznih oči, človek vpraša Boga… 

Človek: Nikoli nič ni bilo moje? 

Bog: Tako je. Nikoli nič nisi imel.  

Človek:  In kaj je sploh bilo moje? 

Bog: Tvoji TRENUTKI, ki si jih preživel.  Vsak trenutek, ki si ga 

preživel ti je bil podarjen-je bil tvoj. 

 

Življenje je iz samo malih trenutkov, ki so nam podarjeni.  Živi vsak 

trenutek posebej  zdaj, dokler ga imaš. Materialne stvari in vse, za kar si se 

boril v življenju, ostaja za teboj. Ničesar ne moreš vzeti s seboj. Tisto, kar 

je zares nekaj vredno, je ta trenutek. Prejšnjega več ni- je že minil, za 

naslednjega pa ne veš, če ga dočakaš. Živi ta trenutek in ga koristno 

uporabi v zavesti, da boš dal zanj odgovor. 

 



MOLIVCI ZA DUHOVNE POKLICE:  
Nadškofijsko srečanje molivcev za duhovne poklice bo to nedeljo, 10. 

aprila 2016 v mariborski stolnici ob 15.00. 
Ob 15.00 molitvena ura, ob 16.00 sv. maša in 17.00 agape s kratkim 

programom. Lepo povabljeni! Za prevoz pokličite g. Toneta tel.:792 0761. 

   

ZAKONSKI JUBILANTI: Iskrena hvala vsem 

zakonskim jubilantom za prisotnost v nedeljo popoldne. 

Hvala tudi voznikom, ki ste omogočili zlasti starejšim, 

da so bili navzoči. Posebej pa hvala vsem članom 

Župnijske Karitas, za vso organizacijo, vodenje 

pripravljanje in pospravljanje ob tej priložnosti. Če ste 

opazili v kapeli razstavo pirhov, voščilnic in drugih izdelkov, je to sad 

številnih ur naših pridnih članov ŽK, posebej pa gospe Čelanove Tinice, ki 

neumorno ustvarja in razveseljuje, posebej še ob pomembnih mejnih 

trenutkih življenja.  

 

ZA DOBRO VOLJO:  

ODREŽI – Neki dobri faran sreča župnika, ki ima na bradi obliž za rane in 

vpraša: ''G. župnik, kaj se je pa zgodilo?'' – Župnik: ''Oh, med britjem sem 

mislil na pridigo in sem si 'odrezal' malo brade.'' – Faran: ''G. župnik, 

drugič rajši mislite na brado in odrežite malo pridige.'' 

 

POMOČ – Teta vpraša malega Tončeka: ''Ali ti kaj pomagaš mami?'' – 

Tonček: ''Jasno. Vedno ko Vi odhajate od nas, moram prešteti srebrne 

žlice.''  

 

ROMANJE V BELO KRAJINO:  Na zadnji seji 

ŽPS smo se pogovarjali in določili datum župnijskega 

romanja v Belo krajino (Metlika, Črnomelj in 

okolico…, dne,  23. aprila 2016). 

To je čez dva tedna in časa ni 

veliko. Zato lepo prosim, ne oklevati, ampak se hitro 

odločite in prijavite pri ga. Vidi, najkasneje do 

naslednje nedelje, 17.aprila, da lahko prihodnjo ned+ 

eljo povem, če nas je dovolj za avtobus ali ne? Za ceno ne vem točno, ker 

pa ni čisto blizu in skupaj s kosilom bi bila cena med 22,-  in 25,- €. 

Predvidevam, nima pa točnega izračuna, ker je končna vsota odvisna od 

števila potnikov. Zato pridite in napolnimo avtobus.  



SVETE MAŠE IN OZNANILA 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
    10. april. 

 3. velikonočna  
nedelja    

7.30      za žive in rajne župljane 
8.30 – 10.00 govorilne ure za starše veroučencev 
10.00   za + Antona in Štefko  Brus 

 PONEDELJEK   
    11. april. 

Gema, Biserka. 
7.30    za +  Nežo Klajnšek obl., Alojza in starše Lamberger 
18.00 srečanje ključarjev in članov Gospodar. sveta  z  
           nadškofom na Ptuju- sv. Peter in Pavel 

    TOREK 
    12. april. 

  Julij I.  papež 
7.30    za +  Branka, starše in sestro 
15.00  prva zakramentalna sv. spoved za prvo-obhajance 
19.00  za +  Jožefo  Kovačič  8. dan 

    SREDA 
    13. april. 

   Ida, redov. 7.30    za  +  Marijo in Avgusta Mohorko obl. 

   ČETRTEK 
   14. april. 

Lambert, škof 
19.00  za +  starše  Napast, Lamberger in sorod. 
            /Molitvena ura za nove duhovne in redovne poklice/ 

     PETEK 
     15. april.   

 Helena, Jelica 
 

7.30    za +  Franca Lorbeka obl. in Elizabeto 
19.00    za +  Marijo  Vuk  30. dan 

     SOBOTA 
     16. april.  

Bernardka Lurška 
14.00   zlata poroka: Zupe Franc – Mira, Sp. Gorica 
19.00  v zahvalo za zdravje, božje varstvo in srečo v druž. 
            /Molitvena ura za družine/   

    NEDELJA  
   17. april. 

4. velikonočna 
Nedelja Dobrega 
Pastirja 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00  za +  Lana  Beraniča  obl. 
11.30  za žive in rajne vaščane Mihovc in Dragonje vasi (v  
            Mihovcah) 
 

OZNANILA :   
1.NED. V MESECU:  Vaš dar  na Nedeljo Božjega usmiljenja je znašal 

727,43 €. Bog Vam povrni za pomoč, ki je zelo dobrodošla dokončanje 

dvorišča. Prisrčna hvala!  
 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Tema ne more pregnati teme. 

To lahko naredi samo luč. 
Sovraštvo, ne more pregnati sovraštva; to lahko stori samo ljubezen.  

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Strašek, žpk.; www.zupnija-cirkovce.si 

DEŽURNI 

MINISTRANT: 

 

Marčičev Simon 

UMRLA JE: 

Jožefa Kovačič, 

Cirkovce 42,  

Stara 78 let, 

Naj počiva v miru! 


