MARIJIN LIST
župnije Cirkovce
11.7.2021

LETO 18

ŠTEVILKA 28

15. navadna nedelja

POSLAL JIH JE PO DVA IN DVA!
Evangelij današnje nedelje se začenja takole:
»Tisti čas je Jezus poklical k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in
dva.«
Že v teh besedah je pomembna novica, »začel jih je pošiljati«. To je
začetek poslanstva apostolov. Dotlej je bil le on – Jezus sam, ki je oznanjal
Božje kraljestvo. Učenci so hodili za njim, ga poslušali, se učili, to je bilo
neke vrste uvajanje. Zdaj pa so poslani. Če je bil dotlej najpogostejši
glagol, ki ga je uporabljal v odnosu do učencev, »Pridite«, je odtlej
»Pojdite!«. Od poklicanosti preide k poslanstvu. To je preludij poznejšemu
slovesnemu poslanstvu apostolov v trenutku, ko bo zapuščal ta svet in jim
bo rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!«
(Mr 16,15). Glede tega moramo takoj pojasniti neko stvar, da ne bi
nadaljevali zelo žalostnega nesporazuma med kristjani. Komu je
namenjeno Jezusovo povabilo »Pojdite«? Običajno mislimo: apostolom in
danes njihovim naslednikom: papežu, škofom, duhovnikom. Stvar se tiče
njih, mislijo mnogi, ne pa nas ubogih laikov. Toda prav to je usodna
napaka. Gotovo še kako drži, da v prvi vrsti pošilja apostole, ki jim zaupa
nalogo uradnih in pooblaščenih prič. Toda ne le njih. Oni morajo biti
voditelji, animatorji drugih, v skupnem poslanstvu. Če bi razmišljali
drugače, bi to pomenilo, da bi se lahko podali v vojno brez vojakov, samo z
generali in drugimi častniki; ali pa da je mogoče osnovati nogometno ekipo
samo s trenerjem in sodnikom.
VIR: Cantalamessa

JUlIJ: POČITNIŠKI mesec, ALI PA NE… ?
Volitve novih članov ŽPS:
Spoštovani župljani! Seznam novoizvoljenih članov
ŽPS sem poslal v potrditev g. nadškofu v Maribor.
Ko dobimo imenovanja, jih eno nedeljo med sv.
mašo, razdelimo novim članom. Z besedami papeža
Frančiška, pojdimo korajžno naprej: »Od nas se ne
zahteva, da vse sami naredimo, tudi ne, da smo brezmadežni, temveč, da se
trudimo, da vedno bolj rastemo, da živimo z globoko željo, da bi
napredovali na poti evangelija in da nikoli ne bi izgubili poguma«.

Dobro je slišati:
ORATORIJ 2021 V ponedeljek, torek in sredo, je bilo na župnijskem
dvorišču zelo glasno in živahno. Okrog sto mladih se je igralo, molilo in
povezovalo med seboj. Ob spoznavanju mladega (15) letnega svetnika Karla
Akutisa, ki ga lani v jeseni razglasil papež Frančišek za blaženega, smo iskali
vzporednice, kje smo mu lahko tudi mi podobni. Karlo ni bil na
zunaj nič posebnega, a njegova svetost se je kazala v dejanjih,
ob katerih so se mnogi spraševali, zakaj je ta fant tako dober do
drugih. Moč za to drugačnost je črpal iz dnevne sv.maše,
obhajila in lepega odnosa do drugih. Ob njegovem zgledu in
Vašo molitvijo, spoštovani dobri ljudje, bi mu radi bili podobni. Še naprej Vas
potrebujemo Vašo podporo in zgled, zato nam ostanite blizu.
Bogu hvala za lepe dneve našega druženja, za dobro počutje in veselje,
ob dobri hrani, igri, pesmi in molitvi. Zaslužni za to pa so; voditeljica oratorija,
Špela Auer in pomočnica voditeljice, Nuša Korez. Prisrčna hvala obema.
Hvala pa tudi vsem ostalim animatorjem in njihovim pomočnikom. Hvala
staršem, da so nam zaupali otroke. Hvala vodstvu šole za številne usluge in
kuharicam, za dobro hrano. Hvala pridnim gospodinjam za malico, dopoldan
in popoldan. Prav tako hvala staršem za
podarjeno sadje in sladkarije. Hvala vsem
molivcem za spremljanje in podporo v
duhovnem smislu. Posebej pa hvala ga.
Adrijani in g. Romanu za podarjene majice za
vse otroke in animatorje. Bogu hvala za Božje
varstvo in previdnost, da se komu ni kaj
zgodilo. Hvala vsem in vsakemu posebej za
večji ali manjši prispevek, k bogatim dnem našega druženja. Bog vam bogato
vse povrni!

Obnova fasade na župnijski cerkvi:
V minulem tednu, so končali z odranjem zunanjosti cerkve. Ko bo
ta poodrani del cerkve s pleskarskimi deli končan, bodo te odre prestavili
na ostali del cerkve, da bodo še tam pleskarji naredili
svoje. S ponedeljkom, 12. julija začnejo pleskarji z
umivanjem sten in popravilo fasade, kolikor bo to
potrebno. Potem nadaljujejo s svojimi deli po programu.
Spoštovani dobri ljudje, iskrena hvala za vse Vaše
dosedanje darove, ki ste jih že prinesli v ta namen. Boglonaj za Vaš čut,
kar je znamenje Vaše velike vere in želje, da zapustite cerkev naslednjim
rodovom, lepo in urejeno. Po predračunu, potrebne vsote še nismo zbrali, a
upam in sem prepričan, da jo bomo, do končanih del. Hvala za vse do sedaj
in iskren Boglonaj vsem in vsakemu posebej.
Zanimivo: DO SEM JA, VEČ NE!
Član angleškega parlamenta Primmson, je dosegel, da so sprejeli nov zakon.
Bolelo ga je, da so tovorne ladje nalagali toliko preveč, da so se potapljale.
Umirali so mornarji, delala se je škoda. Z novim zakonom so določili, da se na
ladji nariše črta, do kje se sme ladjo obremeniti. Črta se je imenovala
Primmsonovo znamenje.
Tudi človek je omejeno bitje. Do sem se ga sme
obremenili, več pa ne. Ne pozabi! Vzemi si čas za počitek,
oddih, da napolniš baterije. Prosi Gospoda, da ti podari
čas, kakor je pomnožil kruh v puščavi.
Ustavi se in nameni najprej ti nekaj trenutkov Gospodu in čutil boš, tvoj
čas bo pomnožen in dobil boš novo moč.
VREDNOST ŽIVLJENJA:
Neki človek je tvegal življenje in se vrgel v reko in rešil potapljajočega se
človeka. Po rešitvi se ta zahvaljuje temu možu, da mu je rešil življenje. Mož
odgovori: »Že v redu«! Danes je čut za življenje izginil. Kako malo je vredno
življenje starega človeka, neozdravljivo bolnega, nerojenega otroka, … vsako
življenje, kakršno-koli je, je vredno, da zanj vse tvegamo.

Otroška - dlan: Ko ti otrok ponudi svojo majhno dlan, se lahko zgodi,
da je umazana od blata, sladoleda, čokolade, je mokra, ali
z napol odlepljenim obližem. V tej roki je prihodnost. V
tej dlani bo lahko počivalo Sveto pismo, ali pa orožje;
lahko bo ta roka stregla bolnim ali pa tebi, oziroma
drugim dajala injekcijo strupa. ZA NJIHOVO RAST JE
ODGOVOREN VSAK IZMED NAS !!!

vpraša: ''Kdo od vas ve, s čim je princ
prebudil Trnjulčico?'' – Tišina. - Učitelj nadaljuje: ''Bom pomagal. Kaj ti da
mama zjutraj predno greš v šolo?'' – Erik zmagoslavno: ''S sendvičem!''

Za dobro voljo:

UČITELJ

se pogovarjata: ''Kaj ti res delaš tri diete hkrati?'' – ''Ja, seveda.
Saj od ene ne morem živeti.''
KOLEGICI

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
11. julij 2021
PONEDELJEK
12. julij
TOREK
13. julij
SREDA
14. julij
ČETRTEK
15. julij
PETEK
16. julij
SOBOTA
17. julij
NEDELJA
18. julij 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
15. navadna ned. 10.00 za + Elizabeto in Vinka Benca obl., brata
Milana in Vinka in sestro Ireno

Mohor in Fortunat 7.30 za + Marijo Pauman obl., Jerneja in sorod.
Henrik, Hinko
Bogdan
Bonaventura
Karmelska M.B.

7.30 za + Ivana Beraniča obl., starše Beranič in Lah
7.30 za + Antona Peršuha obl., 2xstarše in sorod.
19.00 za + Karla Frangeža in starše
(Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)
19.00 za + Antona Sagadina obl., Alojzijo, Mileno z
družino, Angelo in Petra Pulka

7.30
19.00
7.30
16. navadna ned.
10.00
Aleš, spokornik

za + Bernardko Horvat 30. dan
za + Marjanco Sattler
za žive in rajne župljane
za + Marijo Lah obl. in Jožefa

Umrla je: Bauman Kristina, Šarhova 15, Pragersko, stara 90 let. Naj počiva v
miru!
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