
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

»DOLŽNOST« LJUBITI! 

V evangeliju današnje nedelje dvakrat zapored srečamo trditev, ki jo 

moramo prav razumeti. Jezus pravi svojim učencem: 

 

»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji 

ljubezni!« 

 

Do tu ni težav. Toda nato doda: 

 

»To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil … 

To vam naročam, da se ljubite med seboj!« 

 

Ljubezen, ki je zapoved? Ali lahko iz ljubezni naredimo zapoved, ne da bi 

jo uničili? Kakšna ljubezen pa je to, pomisli človek, če ni svobodna, ampak 

zapovedana? Ljubiti Boga z vso dušo in z vsemi močmi je označena kot 

»prva in največja zapoved« in ljubiti bližnjega kakor samega sebe je »druga 

zapoved«, podobna prvi (prim. Mt 22,37–39). Kakšen odnos bi lahko bil 

med ljubeznijo in dolžnostjo od trenutka, ko ena predstavlja spontanost, 

druga pa obveznost? 

 

 

 

VIR: Cantalamessa 

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

9.5.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   19                  6. 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. Toliko lepega se 

je že zgodilo na Marijino priprošnjo v mesecu maju in 

v tem upanju se pridružimo molitvi tudi mi.      

Na željo papeža Frančiška so vsi verniki povabljeni k molitvi za 

konec pandemije. Sveti oče je k sodelovanju spodbudil svetišča po vsem 

svetu, da bi molitvena pobuda dosegla kar največje število ljudi: duhovniki, 

družine in vsi verniki se bodo tako združili v prošnji in upanju k Mariji. Za 

vsak dan je določen molitveni namen za različne skupine ljudi, ki jih je 

pandemija najbolj prizadela: za tiste, ki se niso mogli posloviti od svojih 

dragih, za zdravstveno osebje, za revne, brezdomce in osebe v ekonomskih 

težavah … to so le nekateri izmed namenov, ki bodo zaznamovali 

vsakodnevno molitev rožnega venca.  

Vsak dan bo eno izmed tridesetih svetišč iz različnih koncev sveta 

pripravilo molitev rožnega venca, ki jo bo mogoče spremljati tudi preko 

različnih komunikacijskih sredstev. 

 

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

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

            Oče v senci: Očetje se ne rodijo, očetje postanejo. 

Biti oče pomeni, vpeljati otroka v izkustvo življenja in 

resničnosti. Pomeni, otroka usposobiti za odločitve, za 

svobodo. Jožef je znal stopiti na obrobje, da bi v središče 

postavil Jezusa in Marijo. In jaz? Se znam umakniti 

otrokom? Ženi?  Jim pustim svobodo ali jih želim venomer 

usmerjati? Znam potegniti črto med skrbjo zanje  in  vplivom 

na njihove odločitve? Papež Frančišek se že več kot 40 let 

vsak dan priporoča svetemu Jožefu, Marijinemu ženinu.  

 V tem letu, ki je posvečeno sv. Jožefu, se večkrat zatekajmo k 

njemu, naj nam bo on zgled očetovske ponižnosti in skrbnosti v družini. 

Hkrati pa je to apostolsko pismo zares lepa iztočnica, da vsak pri sebi 

opredeli svojo vlogo in se pogleda v ogledalo, ki nam ga postavlja sveti 

Jožef. (nadaljevanje sledi) 

 

Dobro je slišati:   Skupina »POTA«.  Že daljši čas, se vsako leto v 

poletnih počitnicah odloči nekaj mladih študentov, da gredo za dva meseca, 

prostovoljno pomagat slovenskim misijonarjem, v različne države po svetu. 



Vse si morajo plačati sami in še nekaj denarja zbrati, da bodo lahko tam kaj 

dobrega naredili. Že več let pride v župnijo kakšna skupina prosit za 

pomoč. Tudi letos prosi ena skupina, ki gre v pomoč v Ukrajino, k sestri 

Jožici Strle. V tej skupini je tudi gdč. Klara Otič, iz Podove, ki bo to 

nedeljo, 9. maja, med nami in bo povedala z kaj gre tja in 

kaj bo tam delala. Seveda prosi, da ji pomagamo, kolikor 

lahko. Pa bi Vaše darove pri obeh mašah dali njej, čeprav 

so zaradi trenutnih razmer ti dohodki zelo skromni. Hvala 

že vnaprej za Vašo pomoč in sočutje do tistih, ki imajo manj kot mi.  

Prošnji dnevi: V Sloveniji obhajamo prošnje dneve tri dni pred praznikom 

Vnebohoda, vendar ne več v obliki procesij, kot nekdaj. Te tri dni še 

posebej molimo za blagoslov na polju in vsega drugega človeškega dela, za 

odvrnitev naravnih nesreč, povodnje, suše, neurij in drugih stisk. V ta 

namen bomo vsak dan po maši zmolili litanije vseh svetnikov. Povabim 

vas, da skupaj prosimo v ta namen doma, v avtomobilu, na traktorju in v 

cerkvi. Kdor prosi, prejme! 

Zahvala: V soboto, 1. maja je tradicionalno peš 

romanje iz Maribora na Ptujsko goro, s prošnjo za 

nove duhovne in redovne poklice. Na tej poti se vedno 

ustavijo tudi v Cirkovcah. Letos je bilo teh pohodnikov 

nekaj čez 50. Člani Župnijske Karitas jih sprejmejo, omogočijo kratek 

oddih in jih okrepčajo. Iskrena hvala vsem skrbnim članicam za vse 

pripravljeno, pogostitev in pospravljeno. Boglonaj za podarjeni čas in Vaše 

služenje.       

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! ?   Spoštovani starši in dragi 

veroučenci! Verouk »v živo« bodo imeli samo 

prvoobhajanci in birmanci. Ostali razredi pa »na 

daljavo«. Prvoobhajanci v tor. ob 14.30, oziroma, 

takoj po pouku; Birmanci v soboto ob 8.00.   

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


Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

Župnijska  Karitas Cirkovce: Podarja rabljen prenosni računalnik in 

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

Za dobro voljo: ZAKON: »Ali ste se v svojem dolgem zakonu z možem 

kdaj sprli?« - »Ne, nikoli. Vedno sva bila mojega mnenja.« 

SONČNI MRK:  »Mama, ali lahko grem gledat sončni mrk?« - »Lahko 

greš, ampak ne preblizu!« 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    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 

PONEDELJEK 
      10. maj  

Job, svetop. mož, 
prošnji dan 

7.30    za  + Marico Baklan obl. in Jožeta 

    TOREK 
      11. maj 

Pankracij , muč., 
prošnji dan 

7.30     za  + Martina  Ribiča in sorod. 

    SREDA 
      12. maj  

Leopold Mandič, 
prošnji dan 

7.30     za   + Karla  Žerjava 
19.00   za  +  Antona  Strmška  30. dan 

  ČETRTEK 
       13. maj 

Gospodov 
vnebohod; 
Fatimska M.B. 

9.00     za      Božje varstvo in blagoslov pri delu  
19.00   za  +  Ivana Krajnca, starše Medved in Krajnc 
            (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

     PETEK 
     14. maj 

Bonifacij 

19.00   za  +  Marjana Hergana obl., Elizabeto Letonja, 
                        vse Kožuhove in Letonjeve   
20.00    sestanek animatorjev za pripravo oratorija  
 

    SOBOTA 
      15. maj  

Izidor,  kmet 
19.00    za  +  Stanka  Žumana  obl. 
               (Molitvena ura za družine)           

    NEDELJA  
  16. maj  2021 

7. velikonoč. ned.  

  7.30      za  žive in rajne župljane 
10.00      za +  Gabrijelo  Potočnik  obl. 
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  


