
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

RESNIČNO JE VSTAL! 

Sporočilo tretje velikonočne nedelje bi lahko povzeli v izrazu: 

»zmagoslavje vstajenja«. V prvem berilu slišimo Petra, ki pred množico o 

Jezusu oznani:  

»Bog ga je obudil od mrtvih in mi smo temu priče!« 

Evangelij nam pričuje o enem izmed številnih prikazovanj Vstalega. 

Emavška učenca sta vsa zasopla komaj prišla v Jeruzalem in pripovedujeta, 

kaj se jima je zgodilo na poti, ko se je vsem prikazal Jezus in jim rekel: 

»Mir vam bodi!« Najprej jih prevzame strah, kot da bi videli prikazen, 

potem začudenje, nevera in končno veselje. Pravzaprav nevera in veselje 

hkrati:  »Od veselja še niso verjeli in so se čudili.« 

Njihova nevera je nekaj zelo posebnega. To je drža človeka, ki že veruje 

(če ne bi veroval, se ne bi veselil), ne more pa še uvideti, skoraj si ne drzne 

verjeti lastnim očem. Kakor tisti, ki pravi: prelepo, da bi bilo resnično! 

Paradoksalno lahko to vero imenujemo: neverna vera. Da bi jih prepričal, 

jih Jezus prosi, naj mu dajo jesti, ker ni nič drugega, kar bi lahko zagotovilo 

in ustvarilo občestvo, kot to, da skupaj jedo. 

VIR: Cantalamessa 

 

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

18.4.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   16                  3. velikonočna nedelja 



Velikonočni  čas  -  A  L  E  L U  J  A !   
 

Ste opazili, kako kruh raste na njivi? 
Kruh je mnogim ljudem osnovna hrana. Pot do njega je dolga. Zrnje je 

treba posejati, potem mora zrasti in dozoreti, potrebno ga je požeti,  in 

zmleti, da nastane moka. Iz nje spečejo kruh.  V 

vsakem kosu kruha se harmonično združujejo delo 

človeških rok, sončna svetloba, toplota, zrak, voda in 

zemlja. V kruhu sta združena nebo in zemlja.  

 Beseda »kruh« pomeni vse vrste hrano, ki jo 

človek uživa. Še več; kruh je simbol vsega, kar 

človek potrebuje za življenje. Zato takrat, ko molimo »daj nam danes naš 

vsakdanji kruh«, ne prosimo le za hrano, ampak tudi za vse druge 

življenjske dobrine.  

 Brez hrane ne bi mogli rasti, se razvijati, ne delati, preprosto; ne 

živeti. Zaužita hrana se spremeni v nekaj novega, v 

energijo, v bitje samo. To je čudež, ki smo mu priča 

vsak dan. Da ima človek dovolj hrane, je odvisen od 

sebe, od drugih in od Boga. Zato je hrana sočasno 

tudi znamenje povezanosti in odvisnosti od drugih in 

od Boga. Človek je edino bitje, ki mora ob tem čutiti hvaležnost in to 

pokazati. 

Zahvala za vsakdanji kruh: Dobri Oče, hvala ti za kruh, ki je 

sad zemlje in človeškega dela ter dokaz tvoje ljubezni do nas.  

Spominja nas na trud in na težave pri delu, pa tudi na 

zadovoljstvo po opravljenem delu. 

Prosimo te, blagoslavljaj naše delo, da bomo lahko z veseljem 

in hvaležnega srca užili vsakdanji kruh.  

 

Teden molitve za duhovne poklice:  

Od 18. – 25. aprila molimo, da Bog da našemu narodu novih duhovnih 

poklicev in stanovitnost poklicanim. Po duhovnikovih rokah nam Bog daje 

številne milosti, prosimo, da bodo tudi naši otroci imeli duhovnike, ki so 

vez med Bogom in njimi. Vsak dan bomo pri maši molili v ta namen, Vi 

pa, prosim molite doma. Kdor prosi, prejme! 

SVETI JOŽEF:  Papež Frančišek je napisal posebno 

apostolsko pismo  »Z Očetovim srcem« in s tem posvetil 

letošnje leto, kot leto Sv. Jožefa. Sv. Jožef nam je vzor in 

pomočnik  pri vsakdanjih izzivih.  Papež v tem pismu 



izpostavi 7 podob, ki vsaka globoko nagovarja:  

* Ljubljeni oče: Ves se je dal na voljo. Ravno zaradi te daritve je ljubljena 

oseba, je tisti na katerega kristjani že stoletja naslavljajo svoje prošnje v 

globokem zaupanju po njegovi pomoči. Tudi jaz želim biti ljubljena oseba! 

Sem se pripravljen darovati za otroke, za ženo? Sem pripravljen sebe 

postaviti v ozadje in pustiti, da služim njim? 

* Oče nežnosti: papež pravi v pismu o sv. Jožefu, da je Jezus videl v njem 

Božjo nežnost, tisto nežnost, skozi katero se udejanjajo Božji načrti. Ne le 

skozi dobra dela, ampak predvsem skozi naše slabosti. Bog nas ne obsoja, 

ampak nas sprejema, objema, podpira in odpušča. Znam v slabosti drugih 

prepoznati Božji načrt? Iščem le pozitivne stvari pri svojih otrocih in ženi? 

Jih znam sprejeti z njihovimi napakami vred? (nadaljevanje sledi) 

 

Prenos nedeljske sv. maše ob 10.00 uri.  Kljub nekaterim sprostitvam, 

veljajo v cerkvah še vedno omejitve. Trenutno sme biti en vernik oz. 

družina (en mehurček), na 30 m2. V naši cerkvi sme biti pri maši 16 ljudi, 

oz. družin, ne glede koliko je družinskih članov. To je zelo malo, zato 

lahko spremljajte  sv. mašo iz domače cerkve, vsako nedeljo ob 10.00 uri 

še naprej na sledeči povezavi, na Youtube-kanalu: 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA   

 

Verouk v živo ali na daljavo?   Čuden je čas korone. Večkrat so že zelo 

zaostrili z ukrepi pa zopet popustijo. In to se ponavlja že mesece. Nekatere 

stvari so popustili, verouk pa še vedno ne sme potekati v živo. Čeprav smo 

se že naveličali spremljati prenose preko 

ZOOMA, nam ne kaže drugega, kot, da še 

potrpimo in sedimo pred ekrani. Gospoda 

prosimo, naj blagoslavlja naše delo.  

      

Župnijska  Karitas Cirkovce: Podarja rabljen prenosni računalnik in 

tiskalnik. Kdor ga potrebuje, se naj oglasi v župnišču. 

 

Zanimivo:  V Sloveniji se na leto razveže ( loči) 2.500 poročenih parov. 

Vzrok: *Nezmožnost in nesposobnost prilagajanja. 

 *Če je partner ne zmore neprestano razvajati, da se čuti 

partnerica  

                ves čas izpolnjeno, ni zadovoljna, gre k drugemu. 

 *Egoizem, JAZ - moj ego. 

 *Zadovoljevanje užitkov  (Vir: internet) 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA


Za dobro voljo: POKLIC – ''In s čim se tako poklicno ukvarjate?'' – 

''Ljudem pomagam pozabiti njihove skrbi.'' – ''Torej ste psihoterapevt?'' – 

''Ne. Vinogradnik.'' 

 

NOGAVICE – Moja odlična odločitev je bila, da sem kupil 20 parov 

enakih nogavic. Zdaj mi jih ni treba posebej sortirati.  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 18. april  2021 

3. velikonoč. ned. 
 
 
 

7.30     za žive in rajne župljane     
10.00   za + starše in sorodnike 
14.00    Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19    
 

PONEDELJEK 
      19. april  

Leon IX., papež 7.30    za  +  Štefana Peršoha  obl. 

    TOREK 
    20. april 

Teotim,  Teo 
7.30     za  +  Jožeta Klasinca, 2x starše in sorod. 
20.00   (Srečanje za birmske botre, gost Gregor Čušin –  
              po ZOOMU – povezava  sledi) 

    SREDA 
     21. april  

Anzelm, škof 
7.30     za   + Antona Vuka obl., 2x starše in sorod. 
19.00   za  +  Antona Strmška  8. dan 

  ČETRTEK 
     22. april 

Hugo,  škof 
19.00   za  +  Alojzijo Jevšovar, sina Dušana in starše 
            (Molitvena ura za duhov. In redov. poklice)   

    PETEK 
     23. april 

Jurij, mučenec 
19.00    za  +  Marijo Pauman obl. in sorod. 
 

    SOBOTA 
     24. april  

Fidelis, duh, muč. 
19.00     za +  Martina Ribiča  in  vse sorod. 
               (Molitvena ura za družine)   
20.15    Srečanje I. Zakonske skupine  (po  ZOOMU)           

    NEDELJA  
  25. april  2021 

4. velikonoč. ned. 
Nedelja Dobrega 
Pastirja  

  7.30      za  žive in rajne župljane 
10.00      za +  Gregorja  Vaupotiča 
11.30      za žive in rajne vaščane Mihovc in Drag. Vasi 
                (če bo možno bo v kapeli, sicer v cerkvi) 
14.00     Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
19.00    Srečanje II. Zakonske skupine  (v župnišču) 
 

Umrl je: Anton  Strmšek, star 81 let, Šikole  št. 12. Naj počiva v miru! 

Čiščenje in krašenje cerkve: Lepo se zahvalim pridnim iz Zg. Jablan za 

čisto in lepo okrašeno cerkev med in po velikonočnih praznikih. Boglonaj! 

Meseca maja pa lepo prosim vaščane Pongrc. 

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


