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Tiha nedelja

ČE PŠENIČNO ZRNO NE UMRE!

Pomenljivo sporočilo, ki nam ga Jezus podarja na današnjo nedeljo, prihaja
iz podeželskega življenja. Uglašeno je na letni čas, v katerem živimo, ko že
na marsikateri njivi iz zemlje poganja mlado zelenje, ki ga boža pomladni
veter. Jezus v evangeliju pravi:
»Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; če pa umre,
obrodi obilo sadu.«
Vemo, da ne gre za osamljen primer učenja, ki ga Jezus zajema iz
kmečkega življenja. Evangelij je poln prilik, podob in namigov iz
poljedelstva, ki je bilo svoj čas (in je za marsikateri narod še danes) poklic,
s katerim se ukvarja večina ljudi. Jezus spregovori o sejalcu, o delu na
polju, o žetvi, o vinu, olju, smokvi, trti, trgatvi … o vsem. Toda Jezus se
seveda ne ustavlja preprosto ob poljedelstvu. Podoba pšeničnega zrna mu
služi za posredovanje pomembnega nauka, ki najprej osvetljuje njegovo
osebno zgodbo, potem pa tudi življenje njegovih apostolov.

VIR: Cantalamessa

Postni čas
SPREOBRNI SE!
To je povabilo vsakemu od nas, da zapustimo stare
uhojene poti in tvegamo nekaj novega. Je povabilo, da
sprejmemo sami sebe, s svojimi odlikami in slabostmi, s
svojo preteklostjo in razmišljam, kaj lahko naredim za
dobro družine, sodelavcev, drugih ljudi in duhovnih
stvari. Odgovor lahko najdem v postu, ki je ena od poti,
s katero so že od prvih časov Cerkve poglabljali duhovno življenje.
Preprosta molitev naj nas spremlja skozi preostale dneve postnega časa:
Dobri Bog, dal si mi roke. Pomagaj mi, da bom danes z njimi delal dobro.
Dobri Bog, dal si mi noge. Pomagaj mi, da bom danes hodil po pravi poti.
Dobri Bog, dal si mi oči. Pomagaj mi, da bom danes videl bližnjega.
Dobri Bog, dal si mi ušesa. Pomagaj mi, da bom danes dobro slišal.
Dobri Bog, dal si mi glavo. Pomagaj mi, da bom rad mislil Nate in na
svojega bližnjega in se bom Tebi in njemu zahvaljeval. Amen.
Materinski dan: V katoliški cerkvi praznujemo 25.marca Gospodovo
oznanjenje (obisk nadangela pri Devici Mariji v
Nazaretu). Trenutek Jezusovega spočetja prinaša
temelj za novo stvarjenje. Marija je izrekla »DA«
Bogu in življenju in je tako po njenem materinstvu,
posvečeno materinstvo vseh mater sveta.
Mati je tista, ki vedno razpre roke in srce za celovito skrb in ljubezen do
otroka. Materinski dan je posvečen tudi tistim ženskam, ki biološko niso
matere pa kljub temu svoje materinstvo na drugačni način darujejo za
druge. Mati je tista, ki varuje, neguje in služi življenju. Spoštovane in drage
mame, ob Vašem dnevu sprejmite iskrene čestitke, spoštovanje in zahvalo,
za delo, ki ga opravljate za dobro nas, naroda in domovine.
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. 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.

Zahvala za kamero: Skupina pridnih mladih fantov, ki poskrbijo za
prenos druge sv. maše ob nedeljah, se je odločila in kupila
za župnijo snemalno kamero. Takšna kamera je na trgu
vredna okrog 600, - €. Do sedaj smo imeli sposojeno, odslej
pa uporabljamo svojo. Iskrena hvala za njihov prispevek za
dobro župljanov in župnije. Bog jim povrni!
Verouk še ni na vidiku: Škofje nam še niso dali konkretnih navodil, zato
je 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.
Zahvala, delo v gozdu: Prejšnji teden je skupina mož, skupaj s ključarjem
Mihom, vseh je bilo enajst (11), s primerno opremo in
stroji, delala v gozdu. Podrli so odkazana drevesa, jih
razžagali, scepili in drva pripeljali na dvorišče. Iskrena
hvala vsem enajstim za opravljeno delo, g. Srečku za
podarjeno kosilo in ga. Marici, ki ga je pripravila. Vsem
in vsakemu posebej, hvala in Bog povrni.
Velikonočno spovedovanje na Gori: Hvala vsem, ki ste se potrudili,
podali na Goro in opravili velikonočno sv. spoved. Posebej hvala
birmancem in staršem za odziv na povabilo za pripravo na veliko noč.
Opravljena spoved pred prazniki je del priprave na prejem sv. birme.
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 bo
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: UKREPI za preprečevanje širjenja virusa: v trgovini 1
oseba na 20 m2, v šoli 33. oseb na 70 m2 na avtobusu 100 oseb na 27 m2.'
UŠESA - Če mož hoče, da bo žena pozorna na to kaj on govori, naj se
pogovarja z drugo žensko. Pošteno bo napela ušesa.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
21. mar. 2021
PONEDELJEK
22. mar.
TOREK
23. mar.
SREDA
24. mar.
ČETRTEK
25. mar.
PETEK
26. mar.
SOBOTA
27. mar.

NEDELJA
28. mar. 2021

GODUJE

5. postna – tiha
nedelja

Lea, spokornica

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
9.30
Križev pot v cerkvi
10.00 za + Zdravka Sagadina, 2x starše in sorod.
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19
7.30 za + Antona Medveda obl.

7.30 za + Simona Trčko obl., Ano, starše Pernat,
Predikaka in brata Franca
7.30 za + Jakoba obl., Julijano in 2x Tončeka
Katarina Švedska
Pernata
9.00 za naše mame, žene in dekleta
Gospodovo
18.00 za + starše Pauman in Medved, stare starše
oznanjenje –
in sorodnike
materinski dan
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
18.00 za + Elizabeto Pernat obl., Janeza in 2x starš
Evgenija, muč.
(Po maši: Križev pot)
Rebeka, redov.

Gelazij, škof

6. postna cvetna nedelja

7.30 za + Karla Frangeža 30. dan
18.00 za + Jero in Jožeta Klasinca in Stražgonjce
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
9.30 Križev pot v cerkvi, vodi Teja Kušar
10.00 za + Bojana Špraha, družini Kaiser in Godec
in Marijo Vidovič
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19
18.30 Zakonska skupina II. (pasha)

Čiščenje cerkve: Lepo se zahvalim vsem pridnim iz Sp. Jablan, za čisto
cerkev in druge prostore, v aprilu pa prosim vaščane Zg. Jablan.
Blagoslov zelenja na cvetno nedeljo: Zaradi ukrepov je lahko v
cerkvi 15 različnih ljudi oz. družin in zunaj cerkve 10. Žal, nič več.
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si

