
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SLEPOROJENI IN VERA V KRISTUSA! 

Evangelij četrte postne nedelje spregovori o ozdravljenju sleporojenega. 

 

»Ko je šel mimo, je zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva … Pomazal 

mu je z blatom oči in mu rekel: ‘Pojdi in se umij v vodnjaku Síloa’. Odšel 

je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl.« 

 

Ta dogodek se tiče tudi nas, kajti v nekem smislu smo mi vsi … 

sleporojeni. Tudi svet se je rodil slep. Če ostanemo pri tem, kar nam danes 

pravi znanost, je na milijone let, odkar je življenje na zemlji, le-to življenje 

slepo, ni še oči, ki bi videle, ni še vida. Oko v svoji kompleksnosti in 

popolnosti je ena od funkcij, ki so se oblikovale kasneje. Predstavljajmo si 

čudenje prvih bitij, ki so že lahko videla nebo nad seboj, ki so videla barve, 

ki so videla druga drugo. Kakšen kakovosten skok v razvoju življenja! 

 

Ta položaj se deloma ponovi v mikrokozmosu, to je v življenju vsakega 

človeka. Otrok se rodi, če že ne popolnoma slep, pa vsaj nezmožen, da bi 

razlikoval obrise stvari. Šele po nekaj tednih se njegov pogled izostri. Če bi 

otrok mogel povedati, kar doživlja, ko začenja jasneje videvati obraz svoje 

mame, ljudi, stvari, barve, kakšen začudeni »oh« bi slišali! Kakšno 

hvalnico svetlobi in vidu! 

 

VIR: Cantalamessa 
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MAREC, POSTNI  ČAS  

Kaj naj počnem v 40 dnevnem postu?   

MOLIMO DRUG ZA DRUGEGA. Molitev za zdravje v času 

epidemije koronavirusa COVID-19 

 

Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal 

vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ 

bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje 

zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. 

Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da 

bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem 

pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam 

in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni 

bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo 

zahvaljevati. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

SODELOVANJE PRI BOGOSLUŽJU NA DALJAVO - pri sveti maši  

prisostvujemo tudi na daljavo. Možnosti:  

- Radio Ognjišče: neposredni prenos od ponedeljka do petka ob  

  19. uri, v nedeljo pa ob 10. uri  

- TV Exodus: predvajanje vsak dan ob 6., 12., 18. uri in ob 

   polnoči  

- TV Slovenija: neposredni prenos vsako 1. nedeljo v mesecu ob 

  10. uri na prvem programu   

 

STANJE GOSPE VIDE:  Gospa Vida je bila v ponedeljek, 16.3. na Ptuju 

operirana  zaradi zlomljenega kolka. Informacije iz bolnišnice so zelo 

kratke zaradi trenutnega stanja. Molimo zanjo! 

 

VOLITVE ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 

(ŽPS) 

To  nedeljo 22. marca, volitve novih članov v ŽPS odpadejo, zaradi 

znanega razloga, koronavirusa.  Novi datum volitev bo določila Slovenska 

škofovska konferenca in ga bodo pravočasno objavili.   

https://twitter.com/valentanseb/status/1238064807162585088?s=20


MOLITEV V POSTNEM ČASU: lepo vabljeni na nedelje do velike noči,  

ob 14.00 k molitvi doma. Potrebe so velike, pomagajmo si! 

 

OŽJI ŽUPNIJSKI SODELAVCI- IZOBRAŽEVANJE IN DUHOVNA 

OBNOVA:  

Ker ne bo volitev novih članov  ŽPS, odpade tudi izobraževanje v Celju.  

 

NAVODILA  SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE, veljajo 

do preklica 

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja 

prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje 

zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in 

drugi dogodki ter vsa srečanja. 

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, 

brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov ni dovoljeno. 

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso 

dovoljeni. 

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom 

spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj  molijo 

in se pripravljajo na praznike, s postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje 

besede  in spremljanjem svete maše po radiu in TV.  

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.  

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih 

ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi 

sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega 

navodila. 

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob 

upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. 

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.  

11. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja 

ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov 

predelajo skupaj s svojimi otroki. 

Lepo Vas prosim, spoštovani starši, ob večerih, ko ste skupaj, molite 

skupaj z otroki. Zase, za prijatelje, sorodnike, sodelavce, sosede,… 

Pokažite jim, kje je možna rešitev, ko človeška moč, znanost in medicina 

niso dovolj. Pomagajmo drug drugemu, bodimo solidarni, zaupajmo Bogu, 

saj smo v Njegovih rokah. Ne bo nas zapustil sirot, saj ve, da sami ne 



Dežurni ministrant:  
 

/ 

zmoremo. Pogum, še bolj se povežimo v molitvi. Ne bojte se, vsak dan 

mislim na Vas! 

  
 

 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
 22. mar.  2020 

4. postna  ned.   

 7.30    za žive in rajne župljane  
             Volitve novih članov v ŽPS,  ODPADEJO 
 9.30    Križev pot  
10.00   za +  Antona Medveda  obl. 
            Spovedovanje na Gori, ODPADE  

 PONEDELJEK   
  23. mar.  

Alfonz Turibij 7.30    za  + Jakoba obl., Julijano in Tončeka Pernata 

    TOREK 
    24. mar. 

Katarina Švedska 
7.30    za + Simona obl. in Ano Trčko, starše Pernat,  
                    sestro Ivanko in brata Franca 

    SREDA 
   25. mar.  

Gospodovo 
oznanjenje 

7.30    za +  Antonijo  Greif, Štefana in Ano 

   ČETRTEK 
    26. mar.  

 Evgenija 18.00  za +  starše Brglez, Robar in sorodnike 

   PETEK 
    27. mar. 

Gelazij 
18.00   za  +  Elizabeto Pernat in Janeza, 2x stare  
                        starše, Marijo Čelan in zakonca Goljat 
18.30            Križev pot 

   SOBOTA 
     28. mar.  

Vojan, Bojan 
18.00   za + Bojana Špraha obl., starše Kaiser in  
                      Godec in Marijo Vidovič 

    NEDELJA  
   29.. mar. 2020 

5. postna, tiha    
    nedelja 

  7.30  za  žive in rajne župljane  
  9.30   Križev pot 
10.00  za +  Marijo  Pauman  obl. 

ČIŠČENJE CERKVE: Lepo se zahvalim vsem pridnim iz Dragonje 

vasi, za skrb za lepo in čisto cerkev in vse ostale prostore v mesecu 

marcu, v aprilu pa lepo prosim vaščane Cirkovc.  

 
 

 

 

 

 

 

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


