
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

VSAKO MLADIKO, KI RODI SAD, OČIŠČUJE! 

Pri svojem učenju se Jezus pogosto naslanja na podobe, ki so poslušalcem 

blizu in ki so bile vsem pred očmi. Tako so med poslušanjem v domišljiji 

lahko stvari tudi videli; beseda in podoba sta se medsebojno podpirali. 

Predvsem podeželsko življenje mu je ponujalo podobe in spodbude. Nekoč 

nam je povedal zgodbo o pšeničnem zrnu, danes nam spregovori ob podobi 

mladike in trte. Prisluhnimo prvim mislim današnjega evangelija: 

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. Vsako mladiko na 

meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še 

več sadu.« 

Najpomembnejša trditev v teh besedah je, da smo z Jezusom združeni s 

tako globoko in življenjsko vezjo, kot je vez, ki povezuje mladiko s trto. 

Mladika je izrastek, del trte: med obema deloma teče isti sok. Na tesnejšo 

povezanost niti ne bi mogli pomisliti. Na duhovnem področju je ta 

življenjski sok Božje življenje – Sveti Duh, ki nam je bil podarjen pri krstu. 

To je še tesnejša povezanost kot med materjo in otrokom, ki ga nosi pod 

srcem. Med materjo in otrokom se pretaka ista kri; dihanje in hranjenje 

matere prehaja na otroka. Vendar otrok ne umre, ko se loči od matere; da bi 

živel, mora v določenem trenutku celo zapustiti maternico in začeti živeti 

samostojno; umre, če ostane združen z materjo dlje, kot je normalno. V 

našem primeru pa je nasprotno: mladika ne rodi sadu in umre, če se loči od 

trte, živi pa, če ostane z njo povezana. 

VIR: Cantalamessa 

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

2.5.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   18                  5. velikonočna nedelja 



M A J:   Marijin mesec  -  » Š  m  a  r  n  i  c  e «   

          Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih 

pobožnosti na Slovenskem.   

         Majniška pobožnost se je začela v ljubljanskem 

semenišču na pobudo četrto-letnika Jerneja Lenčka leta 1851, 

od tod pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Besedilo 

za to pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842 iz 

francoščine priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to 

marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 so 

pobožnost obhajali že v romarski cerkvi na Kalobju, leta 1860 v 

mariborskem bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z 

naslovom Šmarnice, po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja, in pod tem 

imenom se je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost 

vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih Marijinih kapelicah, kjer so 

brali šmarnično branje, molili rožni venec, litanije in peli Marijine pesmi. 

Še danes je ta navada lepo ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah 

šmarnice največkrat med mašo. Ker so v zadnjih desetletjih duhovniki 

šmarnice uporabili tudi kot posebno katehezo za otroke, je nastalo tudi 

posebno šmarnično branje za otroke in posebno za odrasle vernike. 

 Tudi letos Vas lepo povabim, da se zbirate k šmarnicam po vaseh. 

Če je primerno vreme ste zunaj sicer pa pod streho. Lepo povabljeni, 

starejši in otroci. Šmarnično branje dobite v župnišču.  

 

SVETI JOŽEF:  Papež Frančišek je napisal posebno apostolsko pismo  »Z 

Očetovim srcem« in s tem posvetil letošnje leto, kot leto Sv. Jožefa.  

            Oče ustvarjalnega poguma: Jožefu je bilo zaupano, da bo s svojo 

ustvarjalnostjo in pogumom rešil otroka in njegovo mater. Ko 

je prišel v Betlehem, je poskrbel za prebivališče, kjer se je rodil 

Jezus. Jožef sredi noči organizira beg v Egipt in se tako izogne 

preteči Herodovi grožnji. Četudi se kdaj zgodi, da nam Bog ne 

pomaga, to ne pomeni, da nas je zapustil, ampak, da se zanese 

na nas in na to, kar lahko sami naredimo in dosežemo. Kje jaz 

iščem svoj pogum? Znam zaupati, da me je Bog poslal moji družini zato, da 

skrbim zanjo s svojo »ustvarjalnostjo«? Sem tisti, ki hranim, ščitim, 

negujem svojo družino? Vedno? 

 Oče, ki dela: Sveti Jožef je bil tesar in je s svojim delom vzdrževal 

svojo družino. Od njega se je Jezus naučil vsega tistega, kar pomeni jesti 

kruh, ki je sad dela lastnih rok. Kdor dela, postaja stvarnik sveta, ki nas 

obdaja.   Kako pokažem otrokom vrednost svojega dela? Z materialnimi 



dobrinami, ki jih zagotovim družini? Z zadovoljstvom, ki me navdaja, ko 

opravljam svoje delo? Znam ovrednotiti, da je vsako delo pomembno in da 

z vsakim delom pomagam ustvarjati boljši svet okoli nas? (nadaljevanje 

sledi) 

Povzetek seje ŽPS: Obravnavali smo dve točki: 1.) Obnova fasade na 

župnijski cerkvi. Po 15 letih, se je pokazala, potreba, po nekaterih 

popravilih na fasadi in ponovnem pleskanju. To še ne bi bilo nujno 

potrebno, če nebi konec lanskega leta ob potresu na Hrvaškem in pri nas, 

cerkev precej razpokala. Dež in zima svoje naredita in ponekod omet že 

odpada.  Če to pustimo, bo čez nekaj let potrebno obnoviti celotno fasado, 

kar bo finančno veliko večji zalogaj, kot sedaj, sanacija le tega in barvanje. 

(Sledi pismo, ki ga boste dobili v svoje poštne nabiralnike).  

2.) Sprememba strukture župnije. Zaradi pomanjkanja duhovnikov, se bo 

struktura župnije spremenila. Župnije se bodo povezovale v »Pastoralne 

zveze«, v kateri je združenih več župnij. Te župnije oskrbuje na duhovnem 

področju, duhovnik, (maševanje, spovedovanje, bolniško maziljenje), vse 

druge stvari (gospodarske, upravne, pastoralne, katehetske,.. pa vodi stalni 

diakon, oz. usposobljen laik). Idejni načrt za tako povezovanje župnij je že 

narejen in ko se bodo razmere pokazale, da je čas za to, se bo to zgodilo. 

Verjetno še ne jutri, v bližnji prihodnosti pa zagotovo že marsikje. Gospod 

nadškof opozarja, naj se na te razmere pripravimo. V ta namen bo kmalu 

izdal posebno pismo, s katerim nas bo o vsem tem seznanil.   

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

veljajo v cerkvah še vedno omejitve. En vernik oz. družina (en mehurček), 

na 30 m2. V naši cerkvi sme biti pri maši 16 ljudi, oz. družin. Hvala Bogu, 

da sme biti ljudsko petje. Sv. mašo pa še vedno lahko spremljate iz domače 

cerkve, vsako nedeljo ob 10.00 uri, na sledeči povezavi, na Youtube-

kanalu: 

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

 

Verouk v živo!   Končno smo dočakali, da smemo imeti verouk v živo. 

Lepo prosim, spoštovani starši in dragi veroučenci, da pridete k verouku po 

ustaljenem urniku, kakor ob začetku leta. 

Samo, da spomnim,: prvoobhajanci v tor. ob 14.30, 

oziroma, takoj po pouku; Birmanci v soboto ob 

8.00.   

Zahvala: Iskreno se zahvaljujem g. Rajku Kušarju za večjo količino 

krompirja, ki ga je v teh dneh podaril Nadškofijski Karitas v Maribor. 

Iskrena hvala in Bog povrni! 

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


Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB 

Župnijska  Karitas Cirkovce: Podarja rabljen prenosni računalnik in 

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

 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 2. maj  2021 

5. velikonoč. ned. 
Prva nedelja v 
mesecu 
 
 

7.30     za žive in rajne župljane     
10.00   za +  Marijo Trčko obl., Karla in 2x starše  
14.00    Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid - 19 
 

PONEDELJEK 
      3. maj  

Filip in Jakob, ap. 7.30    za  + Martina Ribiča in sorodnike 

    TOREK 
      4. maj 

Florjan, Cvetko 7.30     za  +  Veroniko  Horvat 

    SREDA 
      5. maj  

Gotard, menih 
7.30     za   +  Slavka, Slavca in Antona Valentana 
             (Molitvena ura za Slov. narod in domovino) 

  ČETRTEK 
       6. maj 

Dominik Savio 
7.30     za +  Albino Žerjav obl. 
19.00   za  +  Marijo Cezar in starše Horvat 
            (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

   I. PETEK 
     7. maj 

Gizela, opatinja 

7.30     za nove duhov. in redov. poklice 
            (Obisk bolnikov po domovih) 
19.00   za  +  starše Sagadin in Pleteršek, Jožeta,  
                        Tadeja in Magdo 
 

   I. SOBOTA 
     8. maj  

Bonifacij IV., 
papež 

  7.30    za vse + Mundove in Lahove 
19.00    za +  Ano  Kmetec  30. dan 
               (Molitvena ura za družine)           

    NEDELJA  
  9. maj  2021 

6. velikonoč. ned.  

  7.30      za  žive in rajne župljane 
10.00      za +  Tatjano obl., starše Hergan in  
                           sorodnike Goljat 
14.00     Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
 

 

 
 

  

 

 

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


