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Bela nedelja

ŠEL JE PRED PEKEL!
Današnji evangelij pripoveduje o vstalem Jezusu, ki se prikaže učencem v
dvorani zadnje večerje na velikonočni večer in spregovori o znamenitem
dogodku o Tomažu, ki ne veruje, če ne vidi. Ta odlomek smo komentirali
pretekli dve leti in deloma smo se ga dotaknili tudi preteklo nedeljo. To
nam omogoča, da se dotaknemo nekaterih besed iz drugega berila: velika
noč kot zmaga nad smrtjo in peklom. Vstali osebno govori in pravi:
»Jaz sem Prvi in Zadnji in Živi. Bil sem mrtev, a glej, živim na veke vekov
in imam ključe smrti in podzemlja«.
Kristusov zmagoslavni spust v pred pekel je tudi v apostolski veroizpovedi,
se pravi v najstarejši Veroizpovedi Cerkve: »Trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih
vstal«. Tudi prvo berilo iz pisma apostola Petra pravi, da je Kristus »v tem
Duhu šel in oznanjal tudi duhovom, ki so bili v ječi« (1 Pt 3,19).
Za ponazoritev te teme moramo iti v šolo naših vzhodnih bratov, kjer je ta
tema izredno pomembna. To je tudi priložnost, da enkrat posvetimo
pozornost in izrazimo naše občudovanje Cerkvi, ki združuje večino
kristjanov v Vzhodni Evropi in je po nauku in ustroju najbližja katoliški
Cerkvi.
VIR: Cantalamessa

APRIL : - GOSPOD JE RES VSTAL - ALELUJA
Praznik velike noči traja osem dni, zato v tem tednu ni drugih dejavnosti,
razen
praznovanja
Jezusovega
vstajenja.
Bela nedelja, ki je hkrati tudi nedelja božjega usmiljenja, je še
posebej primerna, da se priporočimo božjemu usmiljenju, ki
izhaja iz Jezusove velikonočne žrtve.
Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila
leta 2000 na nedeljo po veliki noči, razglasil poljsko
redovnico Faustino Kowalsko za svetnico ter ob tej
priložnosti določil, da se bo prva nedelja po veliki noči
»odslej v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega usmiljenja.«
Povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Faustini: »Hči moja, govori
vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik
Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan
bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto
spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in
kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še
tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja
slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči. Povej
ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu
usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir. Preden
pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj usmiljenja.
Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.
Dobro je slišati:
Izjava Slovenske škofovske konference pred volitvami v državni zbor:
Danes, 24. aprila 2022, bodo potekale volitve v državni zbor, na katerih
bomo izbirali predstavnike, ki bodo v našem imenu odločali o prihodnosti
Slovenije in njenih prebivalcev. Kristjani smo odgovorni,
da na volitvah sodelujemo in tako dejavno soodločamo o
našem skupnem življenju. Več na povezavi:
https://katoliska-cerkev.si/izjava-slovenske-skofovskekonference-pred-volitvami-v-drzavni-zbor
.
Zahvala za pomoč Ukrajini:
Ker smo v Cirkovcah zbirali skupaj, Rdeči križ in
Karitas, ste v ta namen za Ukrajino darovali naslednje
artikle in vrednost teh. Poročilo je posredoval Rdeči
Križ:
Mleko, voda = 109 kg; sladkor = 35 kg; plenice

(odrasli)= 84 kg; plenice (otroci) =65 kg; tekoče pralno sredstvo = 16 kg;
različna hrana = 59 kg; papirnati robčki = veliko zavojev; otroška hrana =
102 kg; konzerve = 103 kg; samo voda = 84 l.. Vse zbrane hrane in
higienskih pripomočkov je bilo 625 kg, v vrednosti 3.306 €. Iskrena hvala
vsem in vsakemu posebej za Vaš čut in pomoč potrebnim. Boglonaj!
Zahvala: Spoštovani župljani: Lepo se Vam zahvalim za Vaš obisk, pri
večernih obredih in na praznik sam. Hvala za darove za Ukrajino, Božji
grob in domače potrebe in lepo sodelovanje pri pripravi na veliko noč.
Posebej hvala vsem pridnim iz Šikol, ki so pred prazniki temeljito očistili
cerkev in okolico. Prav tako hvala za lepo okrašeno cerkev. Hvala vsem, ki
ste postavljali in pospravljali božji grob. Hvala možem iz Pongrc, za
sodelovanje v procesiji in ženam, ki so jih za to delo tako lepo uredile.
Hvala članom PZ Utrinek, pritrkovalcem, in vsem sodelujočim med
prazniki v cerkvi. Hvala tudi birmancem za sodelovanje pri pasijonu in
ministrantom za zvesto pomoč pri vseh obredih v zadnjih dneh tedna,
posebej pa v nedeljo in ponedeljek. Bog Vam povrni!
Hvala za dar za oljčne vejice: Dar za oljčne vejice, ki ste ga prispevali v
škatlo ob vejicah je znašal 200,- €. Denar je bil nakazan na Škofijo Koper,
in ga namenijo za obnovo Istrskih cerkva, od koder smo dobili oljčne
vejice. Iskrena hvala.
Dar za Ukrajino in Božji grob: Nabirka velikega četrtka je letos
namenjena za pomoč trpečim v Ukrajini. Tako so določili naši škofje. Dar
na veliki petek pa je vsako leto namenjen za »Božji grob«.
Kaj to pomeni? Vaši darovi na veliki petek se oddajo na
nadškofijo, od tam pa v Rim. Papež s tem sredstvi pomaga
najbolj potrebnim v določenih težkih trenutkih v različnih
državah, (potres, vojna, epidemija, poplave, požari, …). Ker ta
dva dneva pri nas ni nihče pobiral, sem darove iz škatle pri Božjem grobu
razdelil na polovico in poslal na nadškofijo, v vrednosti 800 €. Si lahko
mislite, komu vse Vi pomagate? Iskrena hvala za pomoč.
Šmarnice: Dve leti nismo imeli šmarnic, letos pa bodo. Lepo
prosim obiskujmo jih v cerkvi in po vaseh. Za birmance in
prvoobhajance je obisk šmarnic obvezen vsak dan.

Za dobro voljo: GLASBENIK – ''Gospod, ali igrate kakšen inštrument?''
– 'Da. Doma igram drugo violino.''
PRAKTIČNO – Nasvet mojega
očeta ''Bolje je prenašati pet minut sramote, kot 3 ure čistiti stanovanje.''

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
24. april. 22
PONEDELJEK
25. april
TOREK
26. april
SREDA
27. april
ČETRTEK
28. april
PETEK
29. april
SOBOTA
30. april
NEDELJA
1. maj 2022

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

Bela ned.- ned.
Božjega
usmiljen.

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Nežo Frangež obl., vse Bertolove in M. Vivod
11.10 Krst: Vražič Eva
15.00 V zahvalo za leta skupnega življenja
Srečanje zakonskih jubilantov

Marko, evang.

7.30 za + Nežo in Janeza Beraniča in sorod.

Marija, Mati
dobrega sveta

7.30 za + Maksa Praha in Alojzijo in družino Premzl

Cita, dekla
Vital, mučenec

7.30 za + Petra obl. in starše Krajnc, starše
Medved in Trebovškove, Ivano Kmetec in sorod.
7.30 za + Heleno Pernat
19.00 za + Mimiko Lah 8. dan
(Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice)

Katarina Sienska 19.00 za + Marijo Unuk obl. in Franca in vse sorod.
Pij V., papež
3. velik. ned.

UMRLA JE:
Mimika Lah
Pongrce 8,
Naj počiva v miru!

19.00 za + Ano Kmetec iz Pongrc
(Molitvena ura za zakonce in družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Marijo Trčko obl., Karla in 2x starše
Namesto molitvene ure ob 14.00 uri, je priporočen obisk
šmarnic

Dežurni ministrant:
LEŠNIK LOVRO

Čiščenje in krašenje cerkve: Še enkrat, iskrena hvala pridnim iz Šikol, v maju pa
lepo prosim vaščane za isto delo iz Stražgonjce.
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, GSM: 031/80 10 98 Janko Strašek, žpk.; www.
zupnija-cirkovce.si

