
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

JAZ SEM POT, RESNICA IN ŽIVLJENJE! 

V evangeliju pete velikonočne nedelje srečamo eno najmočnejših in 

absolutnih trditev v vsej Novi zavezi. V odgovoru na Tomaževo vprašanje 

o poti, po kateri naj bi šli k Očetu, Jezus odgovarja: 

 

»Jaz sem pot, resnica in življenje. 

Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.« 

 

Jezus se razglasi za zadnji cilj našega bivanja in za pot, po kateri ga 

dosežemo. Ob tem bi lahko nizali številna razmišljanja. Vendar je eno, ki 

se mi zdi še posebej aktualno. Kaj naj si v luči teh Jezusovih besed mislimo 

o drugih verovanjih? Danes se nas ta problem dotika od blizu, kajti druga 

verovanja niso več oddaljene resničnosti, tam nekje na drugih celinah. Z 

mobilnostjo, ki zaznamuje sodobni svet, in s priseljevanjem, verovanja niso 

več geografsko porazdeljena kakor nekoč. 

 

Postavimo si tri vprašanja: kaj krščanstvo misli o samem sebi? Kaj misli o 

drugih velikih religijah? Ali je mogoč dialog in sodelovanje med kristjani 

in pripadniki drugih religij? 

 

 

 

VIR: Cantalamessa 

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

10.5.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   17                 5. velikonočna nedelja 



MESEC MAJ = MARIJIN MESEC, vračamo se v cerkve   

 

cerkve odpirajo vrata:   
Po skoraj dveh mesecih prepovedi udeležbe pri sv. maši v cerkvi, se od 4. 

maja naprej, smemo udeležiti sv. maše pod določenimi pogoji.  

V cerkev k sv. maši lepo povabljeni, držeč se naslednjih 

pravil:   

- maska ali šal čez usta in nos 

- obvezno razkužiti roke, ko stopiš skozi  

   cerkvena vrata 

- razmak med ljudmi  v klopeh 1,5 m.    

   Družinski člani lahko sedijo skupaj  

- duhovnik med sv. mašo nima maske (razen med obhajilom) 

- kropilniki brez blagoslovljene vode 

- zborovskega petja ne sme biti, lahko je ljudsko petje in organist  

- podaja rok  med mašo (pax) odpade   

- sv. obhajilo samo na roko, (masko si potegneš pod brado, po obhajilu  

   jo namestiš nazaj)  

- duhovnik ima med obhajilom masko in pred in po njem razkuži roke   - 

razdalja med obhajanci je 1,5 m  

- pobiralec darov nosi masko 

- ljudje odidejo iz cerkve v razdalji 1,5 m. najprej tisti, ki so blizu vrat, 

   Nato vsi ostali  

- po vsaki sv. maši, se cerkev zrači vsaj 30 minut 

- spovedovanje v spovednicah ni dovoljeno. Lahko pa je v cerkvi v klopi  

  (razdalja 1,5m, ali pa zunaj v naravi) 

- če ob nedeljah ni prostora v cerkvi, lahko nedeljsko mašo nadomestiš 

   z delavniško (to velja samo v času izrednih razmer COVID 19) 

- kihanja in kašljanja čim manj, če pa že,  pa obvezno v robec ali zgornji 

   del rokava 

- krst, birma, poroka je možno, vendar največ 15 ljudi z maskami in v  

   razdalji 1,5 m 

- šmarnice po vaseh,  letos žal odpadejo. Lepo pa povabljeni v cerkev 

   oziroma, poslušate doma po radiu, ali jih sami prebirate in molite 

 

V času, ko so bile sv. maše brez prisotnosti vernikov, nas je papež 

Frančišek večkrat nagovoril. Med drugim, je tudi tole povedal:  

»Sv. maša je odlična delavnica za osebno rast. Zdrave vrednote, ki smo jih 

pridobili od staršev in v družbi, kot so  ¸spoštovanje do življenja, 



solidarnost, dobrodelnost, odpuščanje,  ̧…je izumilo in širilo krščanstvo. 

Moč, da lahko v tem duhu delamo, nam daje sv. maša. 

 Maša je najboljša šola premišljevanja. Koliko ljudi porabi denar za 

tečaje joge, ali druge vrste orientalske meditacije, da doseže kozmično 

neskončnost. Cerkev (sv. maša) je brezplačna šola premišljevanja. Obiščeš 

jo lahko vsak dan, ali 1x tedensko, da pride Bog k tebi v tišini, pesmi, 

poslušanju in molitvi. 

 Pri maši odkriješ in začutiš, da si del skupnosti, da imaš priložnost 

dati na voljo svoje sposobnosti, jih izboljšaš in rasteš skupaj z drugimi. 

 Pri maši odkriješ, da ti krščanstvo ne ponuja bližnjic ali čarobnih 

formul, ampak te dela odgovornega za tvoja dejanja.  

 Pri maši se naučiš, da upanje umre zadnje.  

 Pa ne misli, da je to fraza. Upanje ne umre. Življenje ne gre v 

prazno. Lahko ga živiš zelo polno in bogato. Pri maši te nekdo spomni, da 

je grob prazen in da življenje zmaga. Vedno!! 

 

NAJ BODO LETOS ŠMARNICE ČISTO MAJČKENO DRUGAČNE 

IN ZATO TOLIKO BOLJ VAŠE.   

Namesto zgodb svetnikov lahko sami, vsak posebej, pove kakšen dogodek 

iz svojega življenja, ki je povezan z Marijo. Ali je to sam doživel, ali kje 

prebral, slišal, videl, … o čisto vsakdanjih stvareh, ki jih 

doživljamo v naših družinah. Za tem še zmolite:  

- Litanije Matere Božje (če nimaš molitvenika, 

    jih najdeš na spletni strani) 

- Desetko rožnega venca (10 x zdrava Marija) 

                                 - Zapojete kakšno primerno Marijino 

pesem. 

Naj nas letošnje šmarnice spodbudijo v veri, da Marija prinese Bogu vsako 

našo prošnjo, ki jo položimo pred njo. 

Vsak dan bomo Mariji in Jezusu prinašali določeno osebo ali družino in 

zanjo molili ali se zahvalili.  Vi boste molili doma, jaz pa v cerkvi in tako 

bomo v duhu povezani kot ena velika družina.   

 

ZAHVALA:  Dragi župljani, lepo se Vam zahvalim za hrano zame, za vse 

Vaše darove, ki ste jih prinesli in hvala za finančne darove v tem času, ko 

ni sv. maš in nabirk, in jih namenili za plačevanje položnic.  

 Če pa kdaj ne morete v cerkev, ali Vam je v drugi obliki lažje, še 

vedno velja, da Vaš dar oddate v pošti nabiralnik pri stranskih vratih 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

župnišča, ali pa nakažete na TRR: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55 , 2326 

Cirkovce; Namen: Dar za cerkev. TRR: SI56 0420 2000 2888 209. 

Iskrena hvala!  

 

  ZA DOBRO VOLJO:   MOŠKI pride po rokah v gostilno. Kolegi ga 

vprašajo: ''Zakaj pa si prišel po rokah?'' – On: ''Žena mi je rekla, naj ne 

poskusim z nogo stopiti v gostilno.''  

 

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
  10. maj  2020 

5. velikonoč. ned.  
 7.30    za žive in rajne župljane  
10.00   za  +  Tatjano obl., starše Hergan in sorodnike   
                        Goljat  

 PONEDELJEK   
  11. maj  

Pankracij (ledeni 
mož) 

7.30     za + Martina Ribiča 

    TOREK 
    12. maj 

  Leopold Mandič 
7.30     za + Simona in Rozo Strmšek, Ignaca in  
                     Marijo Kozel 

    SREDA 
   13. maj  

Fatimska M. B. 7.30     za  +  Marijo  Vuk  obl. 

  ČETRTEK 
    14. maj  

Bonifacij (ledeni 
mož) 

19.00   za  +  Marjana Hergana obl., starše Hergan in 
                       Letonja in vse Kožuhove 
                     Molitvena ura za nove duh. in red. poklice 

    PETEK 
    15. maj 

Izidor, kmet  in 
Zofija, muč. 

19.00   za +  Nežo Kureš, vse Kureševe in  
                      Potočnikove 
20.00    Priprava na sv. krst 

    SOBOTA 
     16.. maj  

Janez Nepomuk 
19.00  za  zdravje in Božji blagoslov v družini 
                     Molitvena ura za družine  

   NEDELJA  
   17. maj 2020 

6. velikonoč. ned. 
        

 7.30   za   žive in rajne župljane   
10.00  za + Antona Pleterška obl. in Ljudmilo 
19.00  za +  Marijo  Šešerko  30. dan 
 

 

 

 

 

 
 

 

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


