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LETO 19

ŠTEVILKA 18

3. velikonočna nedelja

POSTNI ČAS!
Postni čas je spokorni čas. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v
zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in
njegove smrti na križu. Naše notranje prizadevanje naj bi se na zunaj
izražalo v poglobljeni molitvi, postu in dobrih delih. Tudi Kristus se je pred
nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer
poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11, Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13).
Pomenljiva vidika posta sta okrepitev osebne duhovnosti in povezanosti z
Bogom, zato so odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela
sredstva za doseganje tega cilja. S prejemom zakramenta krsta so pri
novokrščenemu vsi grehi očiščeni. Postni čas izpostavlja tudi duhovnost
krsta kot simbolno spravo med Bogom in človekom.
Strogi post je na pepelnico in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi
pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpovedi
določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje
odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek
molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev
usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi namen.

VIR: Cantalamessa

APRIL - MAJ : - ALELUJA - ŠMARNICE
O šmarnični pobožnosti v današnji obliki lahko govorimo po letu
1815, ko je papež Pij VII. majsko pobožnost tudi uradno potrdil.
Pobožnost, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, od koder
se je razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila
praznovanje ob majskem drevesu (Maibaum).
Na območju današnje Slovenije so imeli prve šmarnice leta 1851 v
ljubljanskem bogoslovnem semenišču, in to na pobudo bogoslovca Jerneja
Lenčka. Za šmarnično branje so imeli molitvenik Mesec Marije, ki ga je iz
francoščine leta 1842 prevedel bogoslovec Davorin
Trstenjak. V knjigi je bilo 31 premišljevanj in na
koncu še opis nekaterih Marijinih božjih poti.
Šmarnice so Slovenci hitro vzeli za svoje.
Majska ljudska pobožnost je dobila ime po naslovu šmarnic Janeza
Volčiča iz leta 1855. Branje je imelo preprost naslov Šmarnice Mariji naši
Materi darovane.
Ime izvira iz cvetlic, ki maja najlepše cvetijo in so jih prinašali k
Mariji. Po nekaterih virih bi lahko bilo ime povezano tudi z Marijinima
praznikoma, ki so ju ponekod poimenovali tudi veliki (15. 8.) in mali
šmaren (8. 9.).
Šmarnična pobožnost se je začela hitro širiti. Ljudje se niso zbirali
samo v cerkvah, ampak tudi po vaških kapelah. Ponekod so postavili
šmarnične oltarčke tudi po domačih hišah. Kjer niso imeli vaških kapel, so
celo sezidali nove cerkve, posvečene Mariji.
V naši župniji bodo šmarnice v cerkvi in po vaseh, kot običajno pred
korono. Priključite se tisti skupini na vasi, kamor imate najbližje. Za
birmance in prvoobhajance je obisk šmarnic obvezen vsak dan.
Dobro je slišati:
Ljudsko petje v cerkvi: Kadar po maši malo poklepetamo pred cerkvijo,
navadno pohvalimo ali pograjamo kako so danes lepo peli na koru ali v
klopeh (ljudsko petje). Lepo petje pri bogoslužju je zelo pomembno, ker je
to za ljudi prijetna izkušnja. Čeprav niso v cerkvi vsi izvrstni pevci, Cerkev
zelo spodbuja, da kljub temu pojejo vsi. S tem, ko vernik
poje, da sebe, svoje telo, glas na razpolago drugim, ker je
del Božjega ljudstva. S tem, ko vernik poje, sam bolj
izkuša liturgijo in s tem pomaga izkušnjo tudi drugim.
Nekateri so glede tega bolj zadržani, pozneje pa so zelo hvaležni, da
so lahko tudi s petjem oblikovali sv. mašo.

Pri ljudskem petju pa ne gre samo za petje pesmi, ampak tudi za
odpeve med mašo (Gospod usmili se; amen; in s tvojim duhom; jagnje
Božje…). Tisti, ki poje, je dvakrat bolj pozoren pri poslušanju in veliko več
dobi od sv. maše. Petje pri maši, nam pomaga k skupni rasti v veri.
Zahvala: Spoštovani člani Župnijske Karitas: Lepo se Vam zahvalim za
Vaš trud in organizacijo ter vse kar ste pripravili za pogostitev za zakonske
jubilante. Posebej hvala za bogato pogrnjeno mizo, za vse dobrote, ki ste
jih spekle (rogljičke in različne vrste izvrstnega
peciva). Hvala za prijazno postrežbo in podarjen
čas v ta namen. Bog Vam bogato povrni!
Nadškofijsko srečanje družin: Na nadškofiji so določili, da bo letos
srečanje družin za celo nadškofijo v Cirkovcah. Zbralo se bo veliko družin
z otroki, kjer bo celo popoldne program. Najprej bo predavanje g. Gašperja
Otrina iz Ljubljane, potem delo po skupinah, sledi slovesna sv. maša, ki jo
vodi g. nadškof Cvikl, pri kateri prepeva zbor »Karizma« iz Maribora. Za
tem pa agape (pogostitev). Lepo bi prosil za pomoč člane Župnijske Karitas
za delitev hrane (kuhajo golaž članice Turističnega
društva iz Hotinje vasi) in pijačo (poskrbimo mi) in
animatorje za pomoč pri otrocih, ki bodo imeli poseben
program. Lepo bi prosil tudi Vas, spoštovane
gospodinje, če ste pripravljene speči kaj sladkega oz.
(rogljičke). Iskrena hvala že vnaprej za pomoč!
Romanje na Brezje: Člani Župnijske Karitas, pripravljajo romanje
starejših na Brezje, v soboto, 14. 5. 2022. Avtobus odpelje iz Cirkovc ob
6.30 in se vrne najkasneje do 18.00 ure. Cena prevoza je 12,oo €. Enaka
cena je tudi za kosilo (12,- €). Navedeno vsoto plačate na avtobusu.
Prijavite se čim prej pri ga. Vidi ali v župnišču. Avtobus ima samo 50
sedežev.
Odposlane sv. maše:
22 x za + Mimiko Lah; 16 x za + Dragico Baklan; 8 x za + Julijano
Peršoh; 7 x za + Vilija Ačko; 4 x za + Ljudmilo Lenart; 1 x za
+ Hermino Šoba; 1 x za + Antona Medveda; 1 x za + Marijo,
Štefana in Franca Korena in Marjana Rogina.
Za dobro voljo: Prideš do mizarja – povsod žagovina. Prideš
do frizerja – povsod lasje. Ko prideš v banko pa nič denarja po
tleh. In za povrh je še kemični svinčnik privezan.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
1.maj 2022

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Marijo Trčko obl., Karla in 2x starše

3. velikonoč. n.
Sv. Jožef Delav. Namesto molitvene ure ob 14.00 uri, je priporočen obisk
šmarnic

PONEDELJEK
2. maj
TOREK
3. maj
SREDA
4. maj
ČETRTEK
5. maj
I. PETEK
6. maj
I. SOBOTA
7. maj
NEDELJA
8. maj 2022

Atanazij, škof
Filip in Jakob
Florjan, Cvetko
Gotard, menih
Dominik Savio
Gizela, opatinja

3. velik. ned.

UMRLA JE:
Fišer Elizabeta
Starošince 8,
Naj počiva v miru!

7.30 za + Marico Baklan obl. in Jožefa
7.30 za + Marijo Medved obl., Simona, starše
Žolgar, žive in rajne sorod.
7.30 za + Albina Pernata in sorodnike
(Molitvena ura za Slov. narod in domovino)
19.00 za + Ljudmilo Lenart 30. dan
19.00 za + Mitja Benca 30. dan
(Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice)
7.30 za nove duhovne in redovne poklice
19.00 za + Mimo Pauman
7.30 za + Elizabeto Fišer 8. dan
13.00 Žegnanje konjev v Mihovcah
14.00 Nadškofijsko srečanje družin v cerkvi in dvorišču
19.00 za + Antona in vse + Unukove
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Tatjano obl., starše Hergan in sorod. Goljat
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