
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

LAZAR OZIROMA KAKO OBUJATI MRTVE 

Evangelij pete postne nedelje nam pripoveduje o Jezusovem obujenju 

Lazarja. Jezusov prijatelj Lazar je zbolel. Njegovi sestri Marta in Marija 

pošljeta po Jezusa, ki je bil daleč, a ko je Jezus prišel, je bil Lazar že štiri 

dni mrtev v grobu. Sorodniki so jokali in žalovali. Tudi Jezusa je ganilo in 

se je »zjokal«. »Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl …«, mu je 

skoraj očitajoče rekla ena od sester. Jezus pa ji je z gotovostjo in Božjo 

avtoriteto rekel: »Tvoj brat bo vstal.« Marta je mislila, da govori o 

vstajenju poslednji dan. Jezus pa pojasni: »Jaz sem vstajenje in življenje: 

kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. Veruješ v to?« Odidejo h grobu; 

Jezus ukaže, naj odstranijo kamen in nato zakliče mrtvemu: »Lazar, pridi 

ven!«; mrtvi oživi in Jezus ga izroči sestrama. Taka je evangeljska 

pripoved. Da bi razumeli, v kakšnem smislu nas lahko ta zgodba zadeva 

danes, moramo izhajati iz naslednjega opažanja. Tudi Jezus bo kaj kmalu 

zatem umrl in vstal od mrtvih. Toda Lazarjevo vstajenje je bilo drugačne 

vrste kot Jezusovo. Jezus vstane za naprej, za večno življenje; Lazar pa 

vstane za nazaj v življenje, ki ga je živel prej. Vstali Jezus zapusti ta svet; 

Lazar pa ostane na tem svetu. Jezus po vstajenju ne umrje več; Lazar pa ve, 

da bo moral spet umreti. Lazarjevo vstajenje je torej začasno, zemeljsko. 

Začasno se vrne v ljubeče okolje svojih najdražjih. Je nov, »vstali« človek. 

On ve, da je nekdo močnejši od smrti. 

 

VIR: Cantalamessa 

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

29.3.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   11                  5. postna nedelja 



 

 

 

 

 

 

MAREC, POSTNI  ČAS  

Kaj naj počnem v 40 dnevnem postu, ki se že približuje 

koncu?   

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 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  in vsako nedeljo ob 10.00 iz MB- 

  stolnice. Mašuje g. nadškof  msgr. Alojzij Cvikl.   

Dobro je slišati:   

Gospod dekan, Lojze Petrič iz Hoč, mi je poslal tole pismo.  

Danes, 22.3., mi je na eni italijanski spletni strani prišlo pred oči pismo 

mladega lombardskega zdravnika. Njegova zgodba in zgodba starega 

duhovnika s Svetim pismom v njej, me je pretresla in hkrati pomirila, zato 

bi jo želel podeliti tudi z vami:  

          Nikoli si v niti najtemnejših nočnih morah nisem predstavljal, da bi 

lahko videl in doživel, kaj takega, kar se v naši bolnišnici dogaja že tri 

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


tedne. Nočna mora teče kot reka, reka postaja večja in večja. Na začetku 

jih je prišlo nekaj, nato na desetine in nato na stotine in zdaj nismo več 

zdravniki, ampak smo postali razvrščevalci na tekočem traku, da se 

odločamo, kdo naj živi in koga naj pošljejo domov, da umre, čeprav so vsi 

ti ljudje vse življenje plačevali italijanske davke. Do pred dvema tednoma 

smo bili zdravniki kolegi in jaz ateist (ne verujem). Bilo je normalno, saj 

smo zdravniki in smo se naučili, da znanost izključuje Božjo prisotnost. 

Vedno sem se smejal staršem, ki so hodili v cerkev. 

Pred devetimi dnevi je k nam prišel 75-letni župnik. Bil je prijazen človek, 

imel je resne težave z dihanjem. S seboj je imel Sveto pismo in navduševalo 

nas je, kako predano ga je prebiral umirajočim in jih držal za roko. Ko smo 

imeli čas, smo ga poslušali - utrujeni, preplašeni, psihično in fizično zbiti 

zdravniki. Priznati moramo, kot ljudje smo dosegli svoje meje, ne moremo 

storiti več. In vendar vse več ljudi umre vsak dan. Izčrpani smo. Dva 

kolega sta umrla, drugi pa so se okužili. 

Spoznali smo, da tam, kjer se konča to, kar zmore človek, potrebujemo 

Boga. Začeli smo prositi za pomoč. Ko imamo nekaj prostih minut, molimo. 

Med seboj se pogovarjamo in ne moremo verjeti, da nekoč goreči ateisti 

zdaj vsak dan iščemo svoj mir in prosimo Gospoda, naj nam pomaga, da 

vzdržimo in preživimo, da bi lahko še skrbeli za bolne. 

Včeraj je 75-letni župnik umrl. Vse do danes mu je uspevalo med nas 

prinašati MIR. Danes jih je umrlo 120. Mi smo popolnoma izčrpani in 

zbiti, a kljub svojemu težkemu stanju, nam je ta duhovnik prinašal MIR. 

Prinašal nam ga je, za katerega nismo več upali, da bi ga kdaj našli. 

Pastir je šel k Gospodu in kmalu mu bomo sledili tudi mi, če se bo tako 

nadaljevalo. 

Že šest dni nisem bil doma, ne vem, kdaj sem zadnjič jedel. Zavedam se 

svoje nekoristnosti na tej zemlji. A tudi svoj zadnji dih podarjam, da bi 

lahko pomagal. 

                Julijan Urban, 38. letni zdravnik iz Lombardije,  21. marec 2020 

»Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 

Tudi če bi hôdil po globeli smrtne sence, 

se ne bojim hudega, ker si ti ob meni, 

tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo.«    (Ps 23) 

 Stanje gospe Vide:  Gospa Vida počasi okreva in je še vedno v bolnišnici. 

Ker sama ne more skrbeti zase, je ostala v bolnišnici na Ptuju v tako 

imenovanem »Podaljšanem bivanju«. Verjetno bo tam, dokler bo mogoče. 

Žal, nihče ne more k njej zaradi znanih razmer COVID-19. Spomnimo se je 

v molitvi.  



Dežurni ministrant:  
 

… 

Molitev v postnem času: lepo vabljeni na nedelje do velike noči,  ob 14.00 

k molitvi doma. Potrebe so velike, pomagajmo si! 

VEROUK:  Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik 

izobraževanja ter župnijskih srečanj. Spoštovani starši, katehetje Vas 

lepo prosimo, da snov za posamezne razrede predelate sami, skupaj s 

svojimi otroki. 

 Prav tako Vas prosimo, spoštovani starši, da ob večerih, molite 

skupaj z otroki. Zase, za sošolce, 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. Pogum, še bolj se 

povežimo v molitvi. Ne bojte se, vsak dan mislim na Vas!  

 
 

 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
 29. mar.  2020 

5. postna  tiha  
    ned.   

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

 PONEDELJEK   
  30. mar.  

Amadej, Bogoljub 
7.30    za  + Franca Lačna obl., brata Antona, starše  
                     in sorodnike 

    TOREK 
    31 mar. 

Benjamin, diakon 
7.30    za + Olgo Podhostnik in Vikija in družino  
                     Fideršek 

    SREDA 
   1. april.  

Tomaž Tolentinski 7.30    za +  Martina  Ribiča 

   ČETRTEK 
    2. april.  

 Frančišek Paolski 
19.00  za +  Marjana, Marijo in Franca Hergana,  
                      starše Letonja in vse Kožuhove   

  I. PETEK 
    3. april. 

Rihard, Riko 
7.30     za  nove  duhovne in redovne poklice 
19.00   za  +  Antona  Strniša 
19.30            Križev pot 

 I. SOBOTA 
     4. april.  

Izidor Seviljski 19.00   za + Nežo obl., vse Beraničeve in Lahove 

    NEDELJA  
   5.. april. 2020 

6. postna, cvetna 
    nedelja 

  7.30   za  žive in rajne župljane  
  9.30   Križev pot 
10.00  za  zdravje  (Brezovnik) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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


