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LETO 18

ŠTEVILKA 11

4. postna nedelja

BOG JE TAKO LJUBIL SVET!
V evangeliju današnje nedelje najdemo stavek, ki spada med najlepše in
najbolj tolažilne v vsem Svetem pismu:
»Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da
bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.«
Tema o Božji ljubezni je še enkrat poudarjena v drugem berilu:
»Toda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero
nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom
oživil.«
Izkoristimo torej to priložnost, da na kratko razmislimo o tej temi, ki je srce
Svetega pisma. Filozof Kierkegaard je zapisal: »Ni pomembno vedeti, ali
Bog obstaja; pomembno je vedeti, ali je ljubezen.« Sveto pismo nas
potrjuje prav v tem: Bog je ljubezen! Če bi se vse Sveto pismo, ki je kot
knjiga nemo, po čudežu spremenilo v govorečo knjigo, bi se iz njega izvil
krik, ki bi bil glasnejši od bučanja morja: »Bog vas ljubi!«

VIR: Cantalamessa

ZGODOVINA POSTNEGA ČASA
Začetek tega obreda sega v prve čase krščanstva. Grešnik, ki je za javno
znane velike prestopke želel doseči odpuščanje, si je na začetku te poti (ki
je lahko trajala več let), v znamenje spokornosti na
čelo potresel nekaj pepela. Bogoslužje je v tem času
spremljal od zunaj (pred cerkvijo), vstopil je lahko le
po končanem času spokorjenja. Na Veliki četrtek je
dobil odpuščanje in je bil ponovno sprejet v skupnost.
V 6. stol. je sv. Gregor Veliki določil, da post traja
40 dni in se nedelje ne štejejo za dneve posta.
V 11. stol. je ta praksa spokornosti prešla na vse vernike kot znamenje
zavesti grešnosti in želje po poboljšanju. Dve besedili sta na voljo, ki
spremljata ta dogodek: ''Spomni se človek, da si prah in da se v prah
povrneš.'' Te besede spominjajo na Adama v raju in njegov padec v greh.
Drugo besedilo je iz II. Vat. koncila: ''Spreobrni se in veruj evangeliju.''
Pepel je iz oljčnih vejic cvetne nedelje prejšnjega leta in nas spominja na
našo
krhko
zvestobo
Jezusu
med
letom.
Po:
www.youtube.com/watch?v=rt29Ctt11HI
CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA:
Lepo se zahvalim vsem, ki ste sodelovali v času »Večnih molitev« z
obiskom pri sv. maši, posebej pa še z molitvijo po vaseh. Ni bilo množice,
ker ni smela biti, ne v cerkvi ne pri molitvah, ampak, bili ste.
Tega sem vesel in sem Vam hvaležen. Bili ste prisotni, molili
ste, dali ste vzgled, sejali ste seme. In če je seme v zemlji, bo
gospod dal rasti in bo ob svojem času prineslo sad. Lepa hvala
vsem in vsakemu posebej. Posebej hvala obema družinama, ki
sta poskrbeli za hrano za gosta in zame. Boglonaj!
PRENOS NEDELJSKE SV. MAŠE OB 10.00 URI. Kljub temu, da se
nekatere stvari že sproščajo, nam še škofje niso poslali nobenih konkretnih
navodil. Še vedno velja, da je v cerkvi lahko en človek, oziroma ena
družina, na 30 m2. V naši cerkvi je lahko 15 različnih družin, ne glede
koliko je družinskih članov ali 15 ljudi, ne da bi kršili določene omejitve.
Sv. mašo ob 10.00 uri še vedno lahko spremljate na Youtube-kanalu, na:
https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA
Hvala fantom, ki se potrudijo in nam prenos omogočijo.

VEROUK ŠE NI NA VIDIKU: Škofje nam še niso dali konkretnih
navodil, zato bo kljub temu, da imajo že vsi
razredi pouk v šoli, verouk še vedno na
daljavo. Lahko bi bil v učilnicah, a z največ
10 učenci in tedenskim testiranjem kateheta.
Še malo potrpimo in delajmo naprej tako,
kot smo doslej. Pa prosimo za pomoč »od zgoraj«, naj Gospod blagoslavlja
naše delo.
VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE NA GORI: Kakršnekoli razmere
so, bodimo veseli, da imamo vsaj nekaj možnosti, da se pripravimo na
veliko noč. Tokrat ne bomo šli peš na Goro, kot običajno, ampak se sami
zapeljite.
V dogovoru s patri na Gori, bo spovedovanje, 14. 3., na 4. postno ned.,
od 14.00 do 16.00 . Zaradi že znanih ukrepov, bo po sledečem vrstnem
redu. Spovedovanje bo na treh mestih:
*Zadaj v cerkvi, na desni strani v spovednici.
*V zakristiji, vhod je spredaj levo.
*V zimski kapeli. Ko prideš iz ploščadi pred cerkvijo na
vrh stopnic, je zimska kapela takoj desno, druga vrata.
Ne bo skupne priprave, ampak kadarkoli pridete, stopite
na eno od teh mest.
Izrabimo priložnost in opravimo velikonočno sv. spoved.
Če se patri potrudijo in so nam trije na voljo, vsak po dve uri, potem
se potrudimo tudi mi in opravimo velikonočno spoved. Prosil bi Vas,
povabite še, če koga poznate, ki nima prevoza in mu omogočite
velikonočno spoved. Hvala že vnaprej za dobro delo.
RADIJSKI MISIJON: Mediji nam omogočajo v času epidemije, veliko
možnosti za duhovno rast. Misijon, od 21. -27.marca, ki ga pripravlja
Radio-Ognjiče, je nekaj posebnega. Izrabimo priložnost in poslušajmo
skrbno izbrane goste, ki nam bodo v času misijona spregovorili. Koprski
škof Jurij Bizjak, duhovnik Tone Gnidovec, s. Marina
Štremfelj, Gabrijel Kavčič, s. Anja Kastelic, duhovnik Ervin
Mozetič in p. Igor Salmič, provincial minoritov. Nagovor bo
vsak dan ob 10,15 in popoldan ob 17.00. Vsak večer ob
19.00 je sv. maša. Ob 20.00 pa pogovorni večer z gosti, kjer
bodo lahko sodelovali tudi poslušalci. Nikamor ni treba iti, pa smo lahko
deležni veliko duhovne hrane

ZA DOBRO VOLJO: OČETJE – Mož med zajtrkom bere časopis: ''Vsi
slavni možje so imeli nepomembne očete.'' - Žena: ''Torej, kot sem že
velikokrat rekla: najin sin ima priložnost.''
KITAJSKI virus ne vzdrži bolj dolgo kot ostale kitajske reči. Če bo angleška
verzija tako vzdržljiva kot njihova kraljica, potem: lahko noč.''
vpraša zdravnika: ''Doktor, moj mož tako veliko govori v spanju. Kaj
naj naredim?'' – Zdravnik. ''Dajte mu priložnost govoriti čez dan.''
ŽENA

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
14. mar. 2021
PONEDELJEK
15. mar.
TOREK
16. mar.
SREDA
17. mar.
ČETRTEK
18. mar.

GODUJE

4. postna ned.

Klemen Marija
Dvoržak

7.30 za + Martina Korošca obl., Gerčko in
Frančeka

Herbert, škof

7.30 za + Martina Ribiča in sorodnike

Jedrt, Jerica

7.30

Ciril Jeruzalem.

PETEK
19. mar.

Jožef, Jezusov
rednik

SOBOTA
20. mar.

kutbert

NEDELJA
21. mar. 2021

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
9.30
Križev pot v cerkvi
10.00 za + Barbaro Mesarič obl., Heleno in Jakoba
Klasinc, Zdravka Zupaniča in Marijo Dolenc
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19

5. postna - tiha
nedelja

za vse dobrotnike naše cerkve

18.00 za + Antonijo in Štefana Greifa
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
9.00 za vse Jožice in Jožete v naši župniji
18.00 za + Jožefo in Franca Kušarja in vse žive in
rajne Kušarjeve
(Po maši: Križev pot)
18.00 za + Jožeta Franka in vse sorodnike
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
9.30 Križev pot v cerkvi, vodi Teja Kušar
10.00 za + Zdravka Sagadina, 2x starše in sorod.
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19

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

