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Velika noč

OBHAJAMO VELIKO NOČ!
Danes je velika noč. Danes vse govori o Kristusovem vstajenju, tudi
slovesna pesem zvonov. Zato je lahko današnja razlaga evangelija nekoliko
krajša. V drugem berilu slišimo naslednje slovesne besede apostola Pavla:
»Postrgajte stari kvas, da boste novo testo … Kristus, naše pashalno jagnje,
je bil namreč žrtvovan. Praznujmo, pa ne s starim kvasom hudobije in zla,
ampak z nekvašenim kruhom iskrenosti in resnice.«
Kaj pomeni »praznovati« ali – kakor pogosto rečemo – »obhajati veliko
noč«? Pasha pomeni prehod. Da bi zares obhajali veliko noč, moramo tudi
mi narediti določen prehod. Sv. Ambrož pravi, da pasha pomeni preiti »od
krivde k odpuščanju«. V tem je povzeto veliko sporočilo osvoboditve, ki ga
hočemo razbrati.
Moderna psihologija nam je pokazala, da ne obstaja le krivda, ki jo
razumemo kot greh; obstajajo tudi občutki ali kompleks krivde. To je eden
najbolj razširjenih vzrokov nevroz, tesnobnih stanj, žalosti in nasilja v
svetu. Povezano je s tistim, čemur pravimo »slaba vest«

VIR: Cantalamessa

VELIKONOČNI ČAS - V E S E L I T E S E!
Obhajali smo praznik vseh praznikov –
veliko noč. Velike noči pa ne moremo
obhajati, če ne gremo prej skozi veliki petek.
Letos ga je vsak na svoj način doživljal. To
pomeni, ni veselja, brez trpljenja.
Zakaj govoriti o Kristusovem
trpljenju?
Dedek in babica sta cel večer pripovedovala zgodbe. Vnuki so prvo uro z
zanimanjem poslušali, potem pa so postali nemirni, nazadnje pa utrujeni in
zaspani. Ko jih je mama spravljala spat, so ji otroci rekli: »Zakaj smo
morali cel večer poslušati dedkove in babičine zgodbe?« Mama jim je
odgovorila: »Če vam teh ne bosta pripovedovala, ne boste vedeli, kdo so
bili vaši predniki in od kod izvira naš rod. Če ljudje ne vemo, od kod
izviramo, tudi ne vemo, kam gremo«.
Ko smo zlasti v postu premišljevali Kristusovo trpljenje, se morda
kdaj vprašujemo, zakaj toliko premišljujemo to trpljenje. Odgovor je
podoben tistemu, kakršnega je dala mama otrokom, ki so jo spraševali o
babičinem in dedkovem pripovedovanju. Če ne bomo govorili o Jezusovem
trpljenju, ne bomo vedeli, da iz njegovega trpljenja izvira naše odrešenje, ki
nam odpira pot v večno življenje. (br)
VEČERNE SV. MAŠE: Od kar se je ura prestavila na poletni čas, so
večerne sv. maše ob 19.00 uri.
PRENOS NEDELJSKE SV. MAŠE OB 10.00 URI. Veselili smo se in na
tihem upali, da bo po veliki noči, ko bo bolj toplo, tudi več sprostitev, a
smo se krepko ušteli. Nasprotno, z novimi ukrepi, moramo biti še bolj
doma. Naši fantje so pripravljeni še naprej poskrbeti za prenos sv. maše ob
nedeljah ob 10.00 uri. Še vedno jo 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? Veselili smo se, da bomo
takoj po veliki noči začeli z veroukom v živo, a glej, naše upanje je padlo v
vodo. Čeprav smo se že naveličali spremljati
prenose preko ZOOMA, nam ne kaže drugega, kot,
da potrpimo in sedimo pred ekrani. Pa prosimo za
pomoč »od zgoraj«, da bi lažje zdržali in naj
Gospod blagoslavlja naše delo.

ZAKONSKI JUBILANTI: Tudi to veselje - srečanje zakonskih
jubilantov, nam je padlo v vodo. Do nadaljnjega moramo preložiti in
počakati primernejši čas. Zato, spoštovani jubilanti, pazite nase in ostanite
zdravi, da se ne bo kdo prehitro preselil v večnost,
brez obhajanja okrogle obletnice.
Če ima kateri zakonski par letos okroglo
obletnico in nimamo vaših podatkov, če se nista
poročila v Cirkovcah, prosim da to poveste kateremu
od članov ŽK, ali gospe Vidi ali meni.
ZAHVALA G. ROMANU EKARTU IN GA. ADRIANI: To bi moralo
biti objavljeno v prejšnji številki Marijinega lista, a ker je izpadel,
objavljamo tokrat. 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 korigira in zloži in g. Tonetu, ki ga pripelje iz tiskarne. Boglonaj vsem
za vse!
ŽUPNIJSKA
KARITAS CIRKOVCE: Podarja rabljen prenosni
računalnik. Kdor ga potrebuje, se naj oglasi v župnišču.
ZANIMIVO: »Umazane rjuhe«
Mlad par se je po poroki naselil v zelo mirnem predelu mesta. Nekega dne
je žena, ko sta pila kavo, opazovala skozi okno, kako soseda obeša perilo.
Možu je dejala: »Glej, kako umazane so rjuhe naše sosede! Najbrž bi
morala uporabiti kakšen drugi pralni prašek. Morala ji bom pokazati, kako
se perejo rjuhe.«
Mož jo je poslušal, rekel pa ni nič.
Enak prizor in enake besede so se ponovile še nekaj krat, ko je soseda
obešala perilo.
Čez mesec dni pa se je žena začudila, ko je videla, da
soseda obeša čisto perilo. Možu je dejala: »Glej naša
soseda je končno spoznala, kako se pere perilo. Le kdo
jo je naučil?«
»Nihče je ni naučil,« je odvrnil mož. »Danes zjutraj sem bolj zgodaj vstal
in med tem, ko si se ti ličila, sem pomil okenske šipe.«

ZA DOBRO VOLJO: SONCE – ''Ti lump. Govoril si, da sem jaz tvoje
sonce, pa si več v gostilni kot pri meni.'' – ''Ja, veš, velika izpostavljenost
soncu povzroči žejo.''
STRAH – Na sprehodu mi je prišel nasproti moški z velikim psom. Pes se
je zazrl vame in renčal. Rekla sem: ''Halo?!'' – In moški: ''Halo?!'' Potem
sta šla naprej in sem slišala: ''Vidiš Reks, nič hudega se ni zgodilo.''
REZULTAT – »Mama je vedno rekla, da je poskusiti boljše kot študirati.
Zdaj pa sem debeluh namesto akademika.«

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
4. april 2021
Velikonoč. pon.
5. april
TOREK
6. april
SREDA
7. april
ČETRTEK
8. april
PETEK
9. april
SOBOTA
10. april
NEDELJA
11. april 2021

GODUJE

VELIKA NOČ

Vincencij Ferrer

SVETA MAŠA ZA:

7.00 za žive in rajne župljane
8.30 za Božje varstvo pred okužbo s Kovid-19
10.00 za + Marijo in Antona Šešerko
11.30 za blagoslov in Božje varstvo pri delu
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19
9.00 za + Nežo Beranič obl. in sorodnike
19.00 za + Jožefa Vehovarja in sorodnike

Irenej iz Srema

7.30 za + Franca in Jožefo Žumer in starše

Herman Jožef

7.30 za + Antona Pleterška
(Molitvena ura za domovino)

Dionizij, škof

19.00 za + Kristino Greif obl.

Maksim
Aleksandrijski

19.00 za + Marijo Unuk obl., Franca in sorodnike

Domen. škof
Bela ned. , ned.
Božjega usmilj.

19.00
19.30
7.30
10.00
14.00

za + starše Napast, Lamberger in sorod.
Srečanje botrov z ga. Polono V.M. (ZOOM)
za žive in rajne župljane
v zahvalo za dar novega življenja
Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19

Umrl je: Leskovar Adolf, Potrčeva 5, Pragersko. Naj počiva v miru!
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si

