MARIJIN LIST
župnije Cirkovce
18.7.2021

LETO 18

ŠTEVILKA 29

16. navadna nedelja

POJDITE SAMI ZASE V SAMOTEN KRAJ IN SI MALO
ODPOČIJTE!
V današnjem evangeliju beremo:
»Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in
učili. Tedaj jim je rekel: ‘Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo
odpočijte!’ Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti
niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj.«
Kot običajno se tudi tokrat ne moremo ustaviti ob vseh podrobnostih, zato
vzemimo temo ali besedo, ki nekako izstopa izmed drugih. Tokrat je takšna
tema počitek. Jezus povabi svoje učence, naj se umaknejo od množice, od
svojega dela in se z njim umaknejo v »samoten kraj«. Učil jih je to, kar je
tudi sam delal: uravnovešati akcijo in kontemplacijo, od stika z množico
prehajati v skrivnosten in poživljajoč pogovor s samim seboj in z Bogom.
Ta napovedana tema je zelo pomembna in aktualna. Če mi sledite, bom
tokrat spregovoril … o počasnosti. Ritem življenja je postal tako hiter, da
presega naše sposobnosti prilagajanja. Festina lente. Hiti počasi, so rekli
Rimljani. Danes je izbrisan prislov počasi in se pokoravamo le še glagolu,
velelniku: pohiti, teci, podvizaj se. Tekanje je pogosto postala mrzličnost in
neke vrste bolezen. Pravijo: »Kdor se ustavi, je izgubljen.« Toda izgubljen
je tudi tisti, ki se nikoli ne ustavi.
VIR: Cantalamessa

JULIJ: POČITNIŠKI mesec, ALI PA NE… ?
Novoizvoljeni člani ŽPS:
Seznam novoizvoljenih članov ŽPS sem poslal v potrditev g. nadškofu v
Maribor. Ko dobimo imenovanja, se bodo eno nedeljo
med sv. mašo, predstavili župnijskemu občestvu in
takrat jim razdelimo nadškofova imenovanja. Z
besedami papeža Frančiška, pojdimo korajžno naprej:
»Od nas se ne zahteva, da vse sami naredimo, tudi ne,
da smo brez napak, 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«. V tej veri bodimo na voljo
Bogu tam, kjer nas potrebuje.
Dobro je slišati:
ORATORIJ 2021 - ANIMATORJI NA DELU. Oratorij je letos kljub
negotovosti, ali bo ali ne bo, bil in hvala Bogu dobro uspel.
Otroci so odkrivali dobrega vzornika in tudi pomočnika na
njihovi življenjski poti.
Program se je odvijal z vestnim delom voditeljice oratorija
Špele in pomočnice Nuše, in ostalih animatorjev, ki so delo
odlično opravili.
''ORIGINALEN SEM''
V letošnjem oratoriju je sodelovalo 73 otrok in 30 animatorjev. Z veliko
vnemo smo spoznavali blaženega Carla Acutisa. Kljub temu, da je že pri
15. letih umrl zaradi levkemije, je živel globoko prijateljstvo z Jezusom, po
njegovi smrti pa se je na njegovo priprošnjo zgodil tudi čudež, ki je bil
potreben, da je postal blaženi. Nastajajo nove in nove knjige o njem, kjer
ga podrobno opisujejo in tudi čudeže, ki jih je vedno več na njegovo
priprošnjo.
Dobri ljudje so poskrbeli za odlična kosila in malice, kar nam je tudi dajalo
moč in veselje za druženje, igre, petje in molitev.
Hvala vsem, ki ste pomagali pri izvedbi Oratorija; še posebej Gasilskemu
društvu Jablane, kuharicam, vodstvu šole, drugim dobrim ljudem, ki so
poskrbeli za hrano, sadje in pijačo. Več; glej prilogo.

OBNOVA FASADE NA ŽUPNIJSKI CERKVI:
Dela na cerkvi, hvala Bogu dobro napredujejo. Pleskarji so
poodrani del cerkve temeljito očistili, popravili kar je bilo potrebno in že
premazali s posebno emulzijo in tudi prebarvali. Nekatere dele sten so že
pobarvali, ostale še bodo. Vse stene pridejo dva krat prebarvane.
Ko bo poodrani del končan, bodo odre prestavili na ostali del cerkve
in enako naredili tudi tam. Hkrati bodo krovci še pregledali streho in uredili
kar bo potrebno. Pregledali bodo tudi žlebove in
strelovod in po potrebi popravili.
Vse to pa je možno narediti z Vašo dobroto,
razumevanjem in pomočjo. Iskrena hvala za vse
dosedanje prispevke in se lepo priporočam še naprej,
koliko bo potrebno. Hvala za vse do sedaj in iskren Boglonaj vsem in
vsakemu posebej.
ZANIMIVO:
ZAKAJ MED POLETJEM K NEDELJSKI K SV. MAŠI? Malce čudno
vprašanje, kajne? Zakaj pa med poletjem ne bi hodili k maši? Še vedno
nekateri starši in otroci mislijo, da se skupaj od šolskih klopi poslovimo
tudi od cerkvenih.
Torej, zdaj ko je poletje in verouka ni, ni potrebno k sv. maši. A če
zaobidem to miselnost, da hodimo k maši samo med šolskim letom, potem
prisluhnite.
Vir moči: Nikoli si ne drznemo dopustiti, da bi avtomobilu zmanjkalo
goriva ali mobitelu baterije. Koliko bolj pomembno je napolniti dušo z
Jezusom! Z Njim v srcu lahko zmoremo vse korake tedna pred seboj.
Zaradi Njega lahko delujemo, Njegova moč nas naredi boljše in bolj vesele,
z Njim smo bolj sproščeni in opremljeni za čisto vse.
Objem:
Ste že kdaj občutili Božji objem? Resničen je.
Kadar smo v stiski, je tolažilen, kadar smo veseli, se v
objemu z nami veseli. Kadar smo zaskrbljeni, je njegov
objem močan, kadar smo šibki, je trden. Morda ga ne čutimo
fizično, a dejstvo, da nas med sveto mašo objema in nosi na rokah, je
gotovo razlog, da se tja vračamo znova in znova. In verjemite, splača se!
Vir: internet (se nadaljuje)
KRIŠTOFOVA NEDELJA: Prihodnjo nedeljo, 25.7., bo
pri obeh sv. mašah blagoslov vozil. Parkirajte jih na
dvorišču in tako postavite, da jih lahko parkira čim več.
Hkrati ste pa povabljeni, da v zahvalo za srečno vožnjo

darujete za vozila naših misijonarjev. Vaš dar boste lahko darovali v
pušico. Več naslednjič!
Za dobro voljo: ENERGIJA – Danes zjutraj sem pomotoma kavo skuhal
z energijsko pijačo. 15 minut pozneje sem na cesti ugotovil, da sem pozabil
avto.
OBLEKA – Prodajalec: ''Lahko malo opišete kakšen modni stil želite?'' –
Kupec: ''Karkoli, samo da bo enostavno šlo čez trebuh.''

OZNANILA:
DAN

GODUJE

NEDELJA
18. julij 2021

16. navadna ned.

PONEDELJEK
19. julij

Arsenij Veliki,
puščavnik

TOREK
20. julij
SREDA
21. julij
ČETRTEK
22. julij
PETEK
23. julij
SOBOTA
24. julij
NEDELJA
25. julij 2021

Marjeta
Antiohijska
Danijel, Danilo
Marija Magdalena
Brigita Švedska

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Marijo Lah obl. in Jožefa
7.30 za + Ano in Franca Kaiser, družino Godec,
Bojana Špraha in Marijo Vidovič
7.30 za + v zahvalo za 40 let skupnega življenja
(Pepi - Milka)
7.30 za + Alojza Mlakarja in Marijo in Amalijo Gojčič
19.00 za + Janeza Vidonja in Angelo in vse
Oblakove
(Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)
19.00 za + Ludvika obl. in vse Unukove

Krištof, mučenec 19.00 za + Marijo Kmetec in vse + Oslove
7.30 za žive in rajne župljane
17. navadna ned.
»K r i š t o f o v a« 10.00 za + Milana Klineta in starše in stare starše
Marčič

Dežurni ministrant:
FRANGEŽ TEO
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