MARIJIN LIST
župnije Cirkovce
9.1.2022

LETO 19

ŠTEVILKA 2

Jezusov krst

SVETI DUH JE PRIŠEL NADENJ!
V današnjem bogoslužju obhajamo praznik Jezusovega krsta v Jordanu.
Del evangeljskega odlomka, ki nas pobližje zanima, je kratek in mu lahko v
celoti prisluhnemo:
»Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se
je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in
zaslišal se je glas iz neba: ‘Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam
veselje.’«
Stojimo pred prvim t. i. javnim razodevanjem Svetega Duha v novi zavezi
in to je odlična priložnost, da nekoliko bolj poglobljeno spregovorimo o
njem. Sveti Duh za nas ne sme biti več »veliki Neznanec«. Kaj je namreč
krščansko življenje brez Svetega Duha? Je kakor zakonska zveza brez
ljubezni, cvet brez vonja, telo brez življenja.
Michelangelo nam je verjetno nehote zapustil eno od najbolj zgovornih
upodobitev Svetega Duha na slavni freski oboka Sikstinske kapele. Bog
Oče izteguje kazalec svoje desnice, poln moči, proti Adamu, ki negibno in
brez moči leži na tleh. Iz tistega dotika je Adam prejel moč, da se je
postavil na noge in postal »živo bitje«. »Božji prst« (ali »prst Očetove
desnice«, kakor ga imenuje Veni Creator) je eno od svetopisemskih imen
za Svetega Duha (prim. Lk 11,20). Prav po njem tudi mi prejemamo milost,
ki nam daje življenje.
»Pošlješ svoj dih, ustvarjena so, in prenoviš obličje zemlje« (Ps 104,30).
VIR: Cantalamessa

JANUAR – novoletni čas, čas izročanja v Božje varstvo :
Molitvena pobuda za domovino in našo prihodnost:
Kakšno bo letošnje leto, ne vemo. Vemo pa, da so pomembne stvari pred
nami. Kmalu bomo v pripravi na volitve, ki ni vseeno, kakšne bodo. Zato
smo dolžni, da sodelujemo v molitveni akciji za našo
domovino, državne voditelje in vse prebivalce Slovenije.
Skupaj prosimo Svetega Duha, da bi razlil darove na vso
Slovenijo, podaril modrost, razsodnost ter luč in moč za
prave odločitve državnim voditeljem. „Za odločitve, ki
bodo gradile, ne rušile, ki bodo zedinjale, ne razdvajale,
ki bodo v blagor vsega ljudstva.“
Prosimo Svetega Duha, naj pride nad vse prebivalce Slovenije, „da bomo
živeli kot bratje in sestre, ki se med seboj sprejemajo in spoštujejo.
Osvobodi nas vsake brezbrižnosti in prelaganja odgovornosti na druge.
Osvobodi nas posploševanja in izgovarjanja, in vsakega medsebojnega
nagajanja. Zbudi v nas čut, da smo za našo zemeljsko domovino in njen
napredek vsi odgovorni. Ni res, da se nič ne da. Pomagaj nam, da vsak
prevzame in uresniči svoj del odgovornosti. Daj nam srce, ki bo odprto za
tvoje navdihe; daj nam duha razločevanja, da bomo razumeli in izbirali, kar
nam je v mir, kar prinaša resnično življenje, kar povezuje in gradi.
Kako dolgo naj molimo v ta namen?
Molitvena pobuda za Slovenijo bo trajala od 1. jan. pa do 24. maja 2022.
Tako je vpeta med današnji praznik Božje Matere Marije in slovesni
praznik Marije Pomočnice kristjanov oz. Marije Pomagaj, ki je zavetnica
Slovencev.
Povabljeni smo, da v pobudi sodelujemo in tudi na takšen način
izkažemo ljubezen do domovine.
Molitveni akciji se je mogoče pridružiti z
vsakodnevno molitvijo:
Vzklik: Pridi, Sveti Duh, na vse prebivalce Slovenije,
zlasti na naše voditelje. Pridi, po mogočni priprošnji
brezmadežnega Srca Marije. /Vir: internet, 2022/
Desetko rožnega venca: KI JE SVETEGA DUHA
POSLAL.
Vzklik: Marija Pomagaj, Kraljica Slovencev, prosi za nas!

Dobro je slišati:
Akcija »Otroci za otroke«: To akcijo v naši župniji otroci že dolgo let
izvajajo. Vsako leto zberemo neko vsoto, ki je namenjena
otrokom v misijonskih deželah. S tem, ko se naši otroci
odrečejo kakšni sladkariji in to vsoto namenijo otrokom v
misijonih, jim s tem veliko pomagajo. Tukaj bi vas prosil,
spoštovani starši, bodimo zgled otrokom, pogovarjajte se o
tem, da nimajo vsi otroci po svetu toliko stvari kot mi, zato je
prav, da jim pomagamo.
Dragi otroci, spoštovani starši, lepo prosim, poiščite »šparavčke«, ki
ste jih dobili na začetku adventnega časa, dajte vanje, vsaj kakšen euro,
(tudi otroci) in to prinesete v mesecu januarju v cerkev k jaslicam, ali k
verouku in oddajte katehetu. To je majhno delo ljubezni, ki Vam bo v
veliko večji meri povrnjeno.
O tem se premalo govori:
O mnogih stvareh, veliko govorimo. Veliko premalo
pa o nas in s svojimi domačimi. Pogovor je tudi
molitev.
*Molimo vsak dan vsaj nekaj minut.
*Če je kdo bolan in leži doma, pravočasno pokličite
duhovnika. Če je v bolnišnici, pokličite bolniškega kurata. Za bolnišnico
na Ptuju, je bolniški kurat p. Milan Kos, tel. štev. 041/260 724. Za
bolnišnico v Mariboru je bolniški kurat p. Ivan Hočevar, tel.: 041/286
352. Posebej v tem času korone, ko ne more domači župnik v bolnišnico,
pokličite bolniškega kurata, ki ima posebno dovoljenje in vstop v
bolnišnico vsak trenutek.
Zahvala: Še enkrat se lepo zahvalim za pozornost in
lepe želje ob rojstnem dnevu, godu in božičnonovoletnih praznikih. Iskrena hvala vsem članom ŽPS,
ŽK in MS za presenečenje in izdaten dar. Iskren
boglonaj za veliko skrb zame. Hvala tudi vsem ostalim
za izrečene dobre želje in konkretne - praktične darove
ob tej priložnosti. Iskrena hvala in Bog Vam povrni
Vašo pozornost.
Zanimiva statistika: Svetovna statistika, o vzrokih za pogosto smrt, ki je
bila narejena leta 2020 in v tem letu tudi na spletu objavljena:
Covid-19 = 22.300; Malarija = 228.120; Samomor = 250.000; AIDS =
390.000; Alkohol = 582.127; Cigareti = 1.162.480; Lakota = 2.382.320;
Abortus = 9. 913. 700.

Za dobro voljo: APETIT – Gospa Novakova je kolegico povabila na
večerjo. Ko sta dami malo sami, gostja z nasmehom reče: ''Tvoj mož ima
pa blagoslovljen apetit.'' - Ga. Novakova: ''Moraš ga enkrat povabiti k sebi
na večerjo, potem boš ti videla…''

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
9. jan. 2022
PONEDELJEK
10. jan.
TOREK
11. jan.
SREDA
12. jan.
ČETRTEK
13. jan.
PETEK
14. jan.

GODUJE
Jezusov krst

SVETA MAŠA ZA:

Veronika
Milanska

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Elizabeto in Jakoba Almasi
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim
7.30 za + Gizelo Cilenšek, Emila Velerja in obe
družini
7.30 za + Franca Vuka obl.
18.00 za + Marijo Pišek 8. dan
7.30 za + Pepco Zafošnik obl. in Franca in starše
Pernat
18.00 v zahvalo za zdravje in Božje varstvo
Molitvena ura za duhov. in redov. poklice

Odon, Oton

18.00 za + Mileno Dolenc obl.

Gregor Niški
Pavlin Oglejski
Tatjana, Tanja

18.00 za + Štefana in Kristino Greif in Miro Klasinc
Absalom, škof
Molitvena ura za družine
19.00 Srečanje: I. zakonske skupine
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Karla Trčko obl., Marijo in 2x starše
NEDELJA
2. navadna ned.
16. jan. 2022
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim
18.00 Srečanje: Moška skupina
Čiščenje in krašenje: Iskrena hvala vsem pridnim iz Cirkovc za lepo in
urejeno cerkev znotraj in drugih prostorov in očiščen sneg na dvorišču in
okoli cerkve. V mesecu januarju pa lepo prosim vaščane Sp. Jablan.
SOBOTA
15. jan.
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