
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

V AGONIJI VSE DO KONCA SVETA 

V teku postnega časa smo se osredinili na Jezusa: kdo je Jezus Kristus in 

kaj dela danes za nas. Videli smo, da nas Jezus osvobaja demonskih sil, 

odpira pred nami obzorje večnega življenja, nas razsvetljuje s svojo 

resnico, nas obuja iz smrti srca … Sedaj, v velikem tednu, pa smo prispeli 

do srčike krščanskega oznanila, ki je Kristusova smrt in vstajenje – velika 

noč. Cvetna nedelja je poleg velikega petka edini dan v bogoslužnem letu, 

ko beremo v evangeliju Kristusov pasijon. Zdi se mi, da bi zatajil svoje 

poslanstvo, če bi govoril o čem drugem, kot o tem. Nekoč so se v velikem 

tednu udeleževali procesij, križevega pota in postnih pridig. V številnih 

krajih je še vedno zelo živa procesija mrtvega Kristusa in druga izročila, ki 

so povezana s Kristusovim trpljenjem. Morda pa je za mnoge to edinstvena 

priložnost, ko lahko posvetijo nekaj časa in pozornosti Kristusovemu 

trpljenju. Eden od psalmov pravi o Jeruzalemu: »Vsi smo tam rojeni.« Še 

veliko bolj upravičeno lahko to misel ponovimo za Kristusovo trpljenje: 

Vsi smo tam rojeni! Vemo za ozdravljenje, ki se zgodi po zaslugi oči. 

Judje, ki so jih v puščavi pikale strupene kače, so ozdraveli, če so pogledali 

na podobo kače, ki jo je Mojzes obesil na drog. Vemo, da je ta simbol 

predstavljal Kristusa. Kdor z vero pogleda nanj, ki je povzdignjen na križ, 

je ozdravljen ne le na duši, ampak je ozdravljen tudi njegov spomin, 

njegova čustva, včasih tudi njegovo telo. »Po njegovih ranah smo 

ozdraveli.« 

VIR: Cantalamessa 

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

5. 4. 2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   12                      Tiha  nedelja 



APRIL,  VELIKI TEDEN IN VELIKONOČNI  ČAS  

Kaj naj počnem v tednu pred veliko nočjo?   

Letošnja zarja velikonočnega jutra se čez našo 

deželo razliva popolnoma drugače, kot smo 

navajeni. A kljub preizkušnji nas v osami, še 

bolj navdaja z upanjem, da je življenje 

močnejše od smrti, ljubezen močnejša od 

sovraštva. To upanje ne osramoti, ampak daje smisel in pogum, da z 

vedrim pogledom zremo v prihodnost in že sedanji trenutek živimo v 

upanju na končno zmago življenja nad smrtjo.   

Blagoslovljene praznike Vam želim,v tesni duhovni povezanosti v župniji 

med seboj in Bogom. Vstali Gospod naj Vas varuje in ohranja zdrave.  

DOBRO JE SLIŠATI:  
Večerne sv. maše in obredi vel. tedna so ob 19.00 

Cvetna nedelja: Ob 10.00 župnik blagoslovi zelenje v zaprti cerkvi, brez 

vernikov. Ti pripravijo zelenje (presmece) doma in jih sami pokropijo z 

blagoslovljeno vodo. 

Veliki četrtek: Krizmena sv. maša letos odpade.  

*Ob 19.00 bo pri zaprti cerkvi župnik opravil sv. mašo, brez obreda 

umivanja nog. Po maši bo molitvena ura za nove duh. in red.poklice. 

Verniki v tem času doma molijo Rožni venec za duhovne poklice.  Po 

večerni maši zvonovi utihnejo, do sobote zvečer. 

Veliki petek:  Povabljeni, da zmolite Križev pot  doma. 

*Ob 7.30 in 15.00 Križev pot v cerkvi brez vernikov.  

*Ob 19.00 obredi vel. petka brez petja, v cerkvi brez vernikov. Pri obredih 

duhovnik moli posebne molitve za bolnike in pokojne zaradi virusa 

COVID 19. Nabirka iz tega dneva za Sveto deželo, se prestavi na 14.sept. 

Velika sobota:    

*Ob 15.00 in 17.00, bo veljaven blagoslov jedil za vse vernike po televiziji 

(TV SLOV  1) oz. radiu. Župnik bo blagoslovil jedila ob 15.00 pri zaprti 

cerkvi, brez vernikov.  

*Lahko pa sami blagoslovite velikonočna jedila: Kako? 

-Križ (V imenu Očeta in Sina … ) 

-Desetka rožnega venca (Ki je za nas križan bil) 

-Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6, 47-51) 

Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, ima večno življenje. 

Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so v puščavi jedli mamo in so umrli. To 

je kruh, ki prihaja iz nebes, da kdor od njega je, ne umrje. Jaz sem živi 

kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. 



Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. To je Kristusov 

evangelij. Hvala tebi Kristus.  

-Blagoslovna molitev velikonočnih jedil (pokropiš z blagoslov. vodo). 

 

Molimo: Bog naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in 

kar imamo. Blagoslovi te jedi + in nas nauči, da bomo v tvojih darovih 

gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali naj se veselimo 

telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  

Ob 19.00 obredi vel. sobote, brez vernikov. Ob tej uri prižgite svečke in ob 

njih doma molite.  

Velika noč: Škofje vabijo k velikonočnem zajtrku skupaj.  

*Ob 8.00 se zberejo vse družine  po vsej Sloveniji, k velikonočnem zajtrku. 

V znamenje tega bodo zvonovi  zvonili in povabili ljudi k zajtrku. 

Pred tem pa zmolite naslednjo molitev:  

-Križ: V imenu Očeta, … 

-Očenaš. 

-Molimo: Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas 

velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po 

duhovni hrani in jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po 

Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

*Vse ostalo je kot je zabeleženo v razpredelnici, pri objavi sv. maš. 

*Na velikonočni ponedeljek bosta dve sv. maši, kot bo objavljeno. Ta dan 

odpadejo obiski, (tako imenovani Emavs). 

Spovedovanje v postnem času in velikonočnem času, zaradi razmer, ni 

dovoljeno. Spoved po telefonu ali spletu, ni veljavna. 

STANJE GOSPE VIDE:  Gospa Vida počasi okreva in je na Ptuju v 

bolnišnici, na tako imenovanem »Podaljšanem bivanju«. Se dobro počuti in 

ima veliko volje, da se vrne domov.  Žal, nihče ne more k njej zaradi 

znanih razmer COVID-19. Spomnimo se je v molitvi.  

MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE:  Škofje in duhovniki vabimo, da se 

pridružimo vsak ponedeljek ob 20.00 ko se v cerkvah sv. Roka zvoni, k 

molitvi za ustanovitev epidemije. Verniki ta dan prižgejo sveče na oknu v 

znamenje solidarnosti z vsemi žrtvami epidemije. Pomagajmo si! 

VEROUK:  Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik 

izobraževanja ter župnijskih srečanj. Spoštovani starši, snov za 

posamezne razrede predelate sami, skupaj s svojimi otroki. 



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

skupaj z otroki, posebej v vel.tednu. Pokažite jim, kje je možna rešitev, ko  

znanost in medicina niso dovolj. Pomagajmo drug drugemu. Ne bojte se, 

vsak dan mislim na Vas in smo v molitvi povezani!  
 

 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
 5. april.  2020 

6. postna - 
Tiha nedelja     

 7.30    za žive in rajne župljane  
 9.30    Križev pot  
10.00   za  zdravje  (Brezovnik)   
10.00  Prenos sv.maše iz MB-stolnice (TV SLO 2) 

 PONEDELJEK   
  6. april.  

Irenej iz Srema 7.30    za  zdravje in odpuščanje grehov 

    TOREK 
    7. april 

Aleksander, muč. 7.30    za +  Marijo Peršuh in sorodnike 

    SREDA 
   8. april.  

Dionizij, škof 7.30    za +   Kristino in Štefana Greifa 

 VEL.  ČETRTEK 
    9. april.  

 Maksim 
Aleksandrijski 

19.00  v zahvalo za dar duhovništva in nove duh. in  
            red. poklice  (obredi vel. četrtka)  

VEL.  PETEK 
    10. april. 

Domen, škof 

7.30     Križev   pot 
K bolnikom na 1. petek, žal ne smem priti. 
15.00   Križev  pot na Radiu Ognjišče. Pridružite se ! 
19.00   Obredi velikega petka 
Zvečer, TV SLO 1, prenos Križev pot, papež Frančišek 

VEL.  SOBOTA 
   11. april.  

Gema, Biserka 
15.00   Blagoslov jedil v cerkvi brez navzočnosti vernikov 
19.00   za + Štefana Napasta obl., Katarino, starše  
                      Lamberger in sorod.  (obredi vel. sobote)  

VEL.  NEDELJA  
   12.. april. 2020 

  Velika  noč 
     

 7.00   za  žive in rajne župljane  (Procesija odpade) 
8.00    Skupen velikonočni zajtrk po vsej  SLO 
10.00   za +  Štefana Peršoha  in  sorod.   
10.00  Prenos sv. maše iz MB – stolnice  (TV SLO  1) 
11.35 Nagovor  LJ-nadškofa Zoreta (TV SLO  1) 
12.00 Papežev blagoslov »Urbi et Orbi«  (TV SLO  1) 

PROŠNJA: Ker v tem času ni v župniji nobenih dohodkov, izdatki pa 

so, če Vam je mogoče, se lepo priporočam za kašen Vaš dar. Nakažete ga 

lahko na: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55 , 2326 Cirkovce; Namen: Dar za 

cerkev. TRR: SI56 0420 2000 2888 209. Iskrena hvala! 

 
 



 

  

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


