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ŠTEVILKA 9

3. postna nedelja

SAMARIJANKA OZIROMA O VEČNEM ŽIVLJENJU!
Evangelij tretje postne nedelje je po Janezu in nam spregovori o
Samarijanki pri vodnjaku. Ves dogodek se osredinja na simboliko vode.
Jezus se utrujen usede na rob vodnjaka. Pride neka žena iz Samarije, da bi
zajela vodo. Samarija je današnji Nablus in je ena od žariščnih točk v
judovsko-palestinskem sporu. Jezus ji pravi: »Daj mi malo vode, da
pijem«. Bilo je, kot da bi v današnjem Nablusu Jud prosil Palestinca, naj
mu da piti. To mu žena da vedeti, toda Jezus ji odgovori:
»Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi: ‘Daj mi piti,’ bi
ga ti prosila in dal bi ti žive vode.«
Žena je zaslutila, da jo ta neznanec, ki ima v sebi nekaj preroškega, skuša
povesti na »nevarno« področje in se začne braniti s tem, da se oklepa
materialnega pomena besed: »Gospod, nimaš s čim zajeti …« Toda Jezus
vztraja:
»Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu
jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal,
postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje.«

VIR: Cantalamessa

MAREC, POSTNI ČAS
Kaj naj počnem v 40 dnevnem postu?
IZTRGAJ ME:
Gospod, iztrgaj me iz moje lagodnosti, iz moje
nekritičnosti do sebe.
Gospod, iztrgaj me iz moje povprečnosti, iz moje
počasnosti, zakrknjenosti in iz moje zmedenosti.
Daj mi samo trohico svoje velikodušnosti, svoje potrpežljivosti, vdanosti in
ljubezni. Daj, da bom ohranil čut za skupno dobro in medsebojno pomoč.
VOLITVE ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA
(ŽPS): Prihodnjo nedeljo 22. marca, pri obeh sv. mašah, so volitve novih
članov ŽPS. Lepo povabljeni, pridite in obkrožite tistega, ki bo po vaši
presoji najbolj primeren, da bo zastopal Vašo vas. Ne moremo pričakovati,
da bo kaj boljše, če ne bomo sami sodelovali in storili, kar lahko storimo.
Oprostite, da boste še enkrat brali zgodbo, ki ste jo že prejšnji teden.
Zamislimo se, kaj nam pove: Mlajši mož je prišel k župniku in mu dejal, da
bi se rad vključil v župnijo. Toda pripomnil je, da ne misli vsako nedeljo
hoditi k maši, brati Sveto pismo, sodelovati v cerkvi kot pevec, bralec,
krasilec, čistilec, se vključiti v župnijsko Karitas in pomagati bolnim in
ostarelim. Prav tako se ne more obvezati, da bo svoje otroke redno pošiljal
k verouku.
Župnik mu je dejal, da je sicer vesel njegove
odločitve, da se želi vključiti v župnijo, a je dodal,
da je župnija, v katero se on želi vključiti, na
drugem koncu mesta.
Ko je mož prišel na naslov, ki mu ga je župnik dal,
se je znašel pred zapuščeno cerkvijo in pred praznim župniščem ter pred
razpadajočimi veroučnimi prostori. (Zgodbe za srečo v družini, st. 136)
Hvala za vse vaše predloge. Predlagane bomo v teh dneh vprašali za
pripravljenost in vse pripravili za volitve 22. marca.
MOLITEV V POSTNEM ČASU: Lepo vabljeni na omenjene nedelje ob
14.00 k molitvi pred SRT: 15. in 22, marca in 5. aprila. Potrebe so velike,
pomagajmo si!
I.KVATRNA NEDELJA: Nedeljska nabirka pri
obeh mašah, ki je namenjena za bogoslovje in
semenišče, je bila v vrednosti 430, - €. Denar sem že

oddal in so bili začudeni in zelo hvaležni ob tako lepi vsoti. Prisrčna hvala
vsem in vsakemu posebej.
OŽJI ŽUPNIJSKI SODELAVCI- IZOBRAŽEVANJE IN DUHOVNA
OBNOVA: V soboto 28. marca, ob 9.00 se z avtobusom odpeljemo v
Celje, vsi ožji župnijski sodelavci (Člani Župnijskega pastoralnega sveta
(ŽPS), Gospodarskega sveta, ključarja, člani Molitvene skupine, člani
Zakonskih skupin, člani Župnijske Karitas, ministrantje, pevci). Lepo
prosim, razporedite si Vaše obveznosti tako, da boste tisto soboto, do
sredine popoldneva zasedeni. Ker je potrebno
sporočiti, koliko nas bo na kosilu, Vas lepo prosim,
da se prijavite do 25. marca, na tel.: 031/80 10
98, ali sporočite ga. Vidi na tel.: 792-5611, ali
mail: janko.strasek@rkc.si . Samo to naredite,
drugih obveznosti nimate nobenih. Resno računam
na Vas in prosim, da prijavite!
PRIJAZNO NAVODILO SLOVENSKIH ŠKOFOV:
V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila:
*Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z
blagoslovljeno vodo ob vhodu v
cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev
spoštljivo pokrižajo in
pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z
blagoslovljeno vodo.
*Pri pozdravu miru duhovnik in verniki
opustijo
stisk
*Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko.

roke.

ZAHVALA: Iskrena hvala vsem, ki ste pridno prihajali k sv. mašam,
molitvam po vaseh in k sv. spovedi, ob dnevih celodnevnega čaščenja
Svetega Rešnjega Telesa. Hvala za lepo sodelovanje pri sv. mašah in petju.
Seveda, iskrena hvala g. Luku, za njegovo pripravljenost in igranje pri vseh
treh mašah v nedeljo. Naj Vam Bog bogato povrne tam, kjer najbolj
potrebujete. Hvala!
ZA DOBRO VOLJO:
VOZNIK tovornjaka: ''Šef, vzvratno ogledalo na tovornjaku je uničeno.'' –
Šef: ''Zamenjaj ga.'' – Voznik: ''Ne morem. Tovornjak leži na njem.''

OZNANILA:
DAN

GODUJE

NEDELJA
3. postna ned.
15. mar. 2020 Papeška ned.
PONEDELJEK
16. mar.
TOREK
17. mar.
SREDA
18. mar.
ČETRTEK
19. mar.
PETEK
20. mar.
SOBOTA
21. mar.
NEDELJA
22.. mar. 2020

Herbert, škof
Patrik, Patricij

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
9.30 Križev pot
10.00 za + Martina Korošca obl., Gerčko in Franca
14.00 Molitvena ura za medsebojno pomoč
18.00 Srečanje Zakonske skupine II.
7.30 za + Jožeta Horvata in Nežo Frangež
7.30 za + Barbaro Mesarič obl., Jakoba in Heleno
Klasinc, Zdravka Zupaniča in sorod.

Ciril Jeruzalem.

7.30 za + Pepco Pernat in sorod.

Jožef, Jezusov
rednik

9.00 za + starše Klasinc in sorodnike
18.00 za + Jožeta Plajnška in 2x starše
18.00 za + Marijo Unuk 8. dan
18.30 Križev pot
10.30 Kidričevo; sv.maša v DOMU
8.00 za + Jožeta Franka in sorod.
7.30 za žive in rajne župljane (Volitve članov ŽPS)
9.30 Križev pot
10.00 za + Antona Medveda obl. (Volitve članov ŽPS)
13.00 Odhod, peš na Goro; spovedovanje
18.00 Srečanje II. Zakonske skupine

Kutbert , opat
Hugolin, eremit
4. postna ned.

UMRLA JE:
Unuk Marija
Zg. Jablane 38,
Stara 87 let.
Naj počiva v miru!

Dežurni ministrant:
PERNAT JAKOB

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

