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Cvetna nedelja

GOSPOD, KAM GREŠ?
Gotovo poznamo legendo iz povesti Quo vadis. V Rimu je v teku veliko
Neronovo preganjanje. Peter se pod pritiskom bratov umika iz mesta.
Medtem ko po Apijski cesti beži proti jugu, sreča Jezusa, ki gre v nasprotni
smeri. Vpraša ga: Quo vadis, Domine? – »Gospod, kam greš?« In Jezus mu
odgovori: »Grem v Rim, da ponovno umrem.« Peter razume; vrne se in na
križu z glavo navzdol, kakor priča izročilo, umre mučeniške smrti za
Kristusa.
Zgodba iz Quo vadis se ponavlja tudi danes. Jezus gre, da bi vnovič trpel in
umrl v mestih, kjer vladajo preganjanje, nevarnosti, smrt. Hvala Bogu tudi
danes ne manjka pogumnih učencev in učenk, ki ne bežijo iz teh krajev,
ampak tam ostajajo ali pa se tja vračajo, da bi tudi oni trpeli s Kristusom;
včasih pretrpijo tudi mučeništvo.
Toda zgodba Quo vadis je pomenljiva tudi za nas, ki nismo sredi tako
dramatičnega položaja. Ko je Jezus začel svojo zadnjo pot proti
Jeruzalemu, ki naj bi se sklenila s smrtjo, je eden izmed apostolov rekel
drugim, ki so omahovali: »Pojdimo še mi, da umremo z njim« (Jn 11,16).
Prav s tem občutjem v srcu bi moral vsak vernik začeti veliki teden.
VIR: Cantalamessa

VELIKONOČNI ČAS - V E S E L I T E S E!
Obhajamo praznik vseh praznikov – veliko noč. Kristusovo vstajenje je
osrednja vsebina krščanstva, saj daje vso vrednost naši veri. V veri
izpovedujemo, da je bil Kristus za nas križan, trpel, umrl in v grob položen,
a takoj dodamo: »Tretji dan je od mrtvih vstal«. Človek je sam sebe spravil
v nesrečo, iz katere se ni mogel več rešiti. To je naša tragedija, iz katere se
nas je rešil Jezus Kristus, ki je vstal od mrtvih. Prestrašenim
učencem velikega petka se prikaže kot živ (prim. Apd 1,3).
Grob, kraj smrti, z vstajenjem postane kraj upanja; ni več
prostor, okrog katerega bi se zbirali, ampak kraj, na katerem
se vse šele začenja. Greh in smrt nimata zadnje besede v
našem življenju, ampak nam je Jezus odprl pot v večno
življenje.
VEČERNE SV. MAŠE: Od te nedelje (cvetne) naprej, se je ura prestavila
na poletni čas. Zato so večerne sv. maše ob 19.00 uri.
VELIKONOČNA PROCESIJA: Zaradi ukrepov in omejitev v zvezi s
Kovid-19, žal ne moremo imeti velikonočne procesije. Da boste lažje prišli
na Vel.noč k sv. maši, bodo to dopoldne 4 sv. maše. Prva bo ob sedmi uri
in potem še tri. Lepo povabljeni!
BLAGOSLOV JEDIL: Še vedno veljajo ukrepi, da je v cerkvi omejeno
število ljudi; en človek oziroma družina (en mehurček) na 30m2. V naši
cerkvi je lahko 16 različnih ljudi oz. družin. Zunaj cerkve pa največ 10
ljudi. Zato lepo prosim, prinesite na določeno mesto, kamor želite svoje
košarice, potem se umaknete (pri kapeli je lahko največ 10 ljudi). Ko
odidem, pridete po košarico in odidete domov. Zunaj smo zelo
izpostavljeni in ne vemo, kdo vse nas lahko opazuje. Držimo se pravil, da
ne bo po nepotrebnem težav. Hvala za razumevanje!
9.00 = Zg. Gorica (pri kapeli)
9.30 = Sp. Gorica (pri kapeli)
10.00 = Stražgonjca (pri vaški hišici)
10.30 = Šikole (pri kapeli Sv. Družine)
11.00 = Pongrce (pri kapeli)
11.30 = Zg. Jablane (pri križu v Kotu)
12.00 = Mihovce (v kapeli)
12.30 = Starošince (v kapeli)
13.00 = Sp. Jablane (v cerkvi)

14.00 = Cirkovce (v cerkvi)
15.00 = Dragonja vas (v cerkvi)
16.00 = za vse, ki prej niste mogli (v cerkvi)
PRENOS NEDELJSKE SV. MAŠE OB 10.00 URI. Kljub temu, da se
nekatere stvari že sproščajo, druge ponovno uvajajo, nas še vedno vežejo
znani ukrepi. Še vedno velja, da je v cerkvi lahko en človek, oziroma ena
družina, na 30 m2. V naši cerkvi je lahko 16 različnih družin, ne glede
koliko je družinskih članov ali 16 različnih 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.
VEROUK V ŽIVO ALI NA DALJAVO? V času pred veliko nočjo,
ostane verouk tako kot je. Po vel. noči se
bomo ravnali po razmerah, ki bodo.
Vsekakor vam pravočasno sporočim v kakšni
obliki bo potekal verouk. Do takrat pa ostane
tako kot je, na daljavo. Pa prosimo za pomoč
»od zgoraj«, naj Gospod blagoslavlja naše delo.
ZAKONSKI JUBILANTI: V nedeljo po veliki noči, na Belo nedeljo smo
vedno imeli srečanje zakonskih jubilantov. Trenutno je
negotovo, če bo to letos možno ali ne. Če bo možno, bomo
imeli, sicer prestavimo na primernejši čas. Pa kljub temu,
lepo prosim, če ima kateri zakonski par letos okroglo
obletnico in se nista poročila v Cirkovcah, nimamo vaših podatkov, da to
poveste kateremu od članov ŽK, ali gospe Vidi ali meni.
ZAHVALA G. ROMANU EKARTU IN GA. ADRIANI: Teden za
tednom, že 17 leto smo deležni njune dobrote s
tiskanjem Marijinega lista. Spoštovana ga. Adriana in
g. Roman, iskrena hvala za Vajino veliko pomoč in za
dobro obveščenost vsem župljanom v pisni obliki. Naj Vama za to nič ne
manjka in naj Božji blagoslov ostaja še naprej pri vašem delu. Iskrena
hvala tudi ga. Vidi, ki ga zloži in g. Tonetu, ki ga pripelje iz tiskarne.
Boglonaj!

ŽUPNIJSKA KARITAS CIRKOVCE: Podarja rabljen prenosni
računalnik. Kdor ga potrebuje, se naj oglasi v župnišču.
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NEDELJA
28. mar. 2021

PONEDELJEK
29. mar.
TOREK
30. mar.

Bertold

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
9.30
Križev pot v cerkvi
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)
7.30 za zdravje

7.30 za + Franca Lačna obl. in starše in brata
Antona
7.30 za + Marijo, Štefana in Franca Korena in
SREDA
Kornelija
Marjana Rogina
31. mar.
19.00 za + Rozalijo Strmšek 30. dan
19.00 v zahvalo za poklic in nove duh in red. pokl.
VEL. ČETRTEK
Tomaž Toletinski
1. april
(Obredi vel. četrtka in molitvena ura za duh.pok.)
7.30 Križev pot v cerkvi
9.00 Obisk bolnikov za prvi petek po domovih
VEL. in I. PETEK
Frančišek Paolski
2. april
19.00 (Obredi velikega petka)
Amadej, Bogoljub

7.30 Izpostavitev Najsvetejšega pri Božjem grobu
Rihard, Riko
9.00 – 18.00 Blagoslov jedil po vaseh in v cerkvi
19.00 za + Jožeta Rogača (Obredi velike sobote)
7.00 za žive in rajne župljane
8.30 za Božje varstvo pred okužbo s Kovid-19
VEL. NEDELJA Velika noč
4. april 2021
10.00 za + Marijo in Antona Šešerko
11.30 za blagoslov in Božje varstvo pri delu
Voščilo: Spoštovani župljani in vsi dobre volje. Kljub vsem težavam, ki
jih doživljamo, je POT; iz noči v dan, iz zime v pomlad, iz žalosti v veselje,
iz bolezni v okrevanje, iz poraza v zmago, iz grešnosti v svetost, iz …, če
verujemo, da je z nami VSTALI GOSPOD. Zagotavlja nam: »Z vami sem
vse dni …«. ALELUJA! Blagoslovljene praznike in spomin, hvaležen žpk.
Janko
VEL. SOBOTA
3. april

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

