
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

LAZAR! 

 

 

Evangelij pete postne nedelje nam pripoveduje o Jezusovem obujenju 

Lazarja. Jezusov prijatelj Lazar je zbolel. Njegovi sestri Marta in Marija 

pošljeta po Jezusa, ki je bil daleč, a ko je Jezus prišel, je bil Lazar že štiri 

dni mrtev v grobu. Sorodniki so jokali in žalovali. Tudi Jezusa je ganilo in 

se je »zjokal«. 

 

»Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl …«, mu je skoraj očitajoče 

rekla ena od sester. Jezus pa ji je z gotovostjo in Božjo avtoriteto rekel: 

»Tvoj brat bo vstal.« Marta je mislila, da govori o vstajenju poslednji dan. 

Jezus pa pojasni: 

 

»Jaz sem vstajenje in življenje: kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre. 

Veruješ v to?« 

 

Odidejo h grobu; Jezus ukaže, naj odstranijo kamen in nato zakliče 

mrtvemu: »Lazar, pridi ven!«; mrtvi oživi in Jezus ga izroči sestrama. Taka 

je evangeljska pripoved. 

 

 

 

Vir: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 

26.3.2023                  LETO 20                        ŠTEVILKA   13                     Tiha nedelja 



MAREC  - POSTNI ČAS 
Post z dušo in telesom:   
Kako si lahko v postnem času prizadevamo za duhovno rast? 
Z razumom: Neguj misel na Boga in njegovo dobroto. Gospod naj bo 
središče tvojih misli in načrtov. Ne misli samo nase ampak tudi na druge. 
Izogibaj se praznih in sovražnih misli o bratih in sestrah. 
Z očmi: Očiščuj svoj pogled in glej stvari, osebe in svet s čistimi in 
dobrotljivimi očmi.  Ne glej hudobno in neusmiljeno, izogibaj se slik in 
predstav, ki te ne bogatijo.  
Z ušesi:  Poslušaj Božjo besedo ter sestro ali brata, ki ti želi nekaj povedati, 
te nečesa prositi ali pa potrebuje nekoga, ki bi se mu lahko zaupal.  
Izogibaj se praznih in neprimernih pogovorov. 
Z usti:  Odpri usta ter slavi Boga in ga moli v osebni molitvi, v svoji družini 
in v župniji. Najdi vsak dan dobrotljivo besedo za bližnjega. Izogibaj se 
grdemu govorjenju o tistem, ki ti povzroča bolečine. 
Z okusom:  Okušaj Božjo besedo in jej hrano z zmernostjo in hvaležnostjo 
Bogu in tistemu, ki jo je pripravil. Odpoveduj se vsaj malo nepotrebni 
hrani, pijači, kajenju, televiziji, telefonu, internetu, … 
Z rokami:  pomagaj tistemu, ki te prosi, resno in pošteno opravljaj svoje 
delo, pomagaj ubogim po svojih močeh. Izogibaj se lenarjenju, brezdelju, 
zapravljanju časa in nepotrebnemu pogovarjanju. 
Z nogami:  Hodi po poteh pravičnosti, miru in ljubezni ter prinašaj drugim 
skupaj z Marijo veselje novega življenja v Kristusu. Izogibaj se krivičnih 
poti, ne bodi drugim v spotiko in pazi, da ne padeš.  (Družina, 2023, št. 11, st.9) 

 SLOMŠKOV KOTIČEK:  

Slomšku je bila vedno na prvem mestu skrb za dobre duhovnike. Skrbel je 

in jim omogočil nenehno dodatno izobraževanje. Duhovnik, ki se ne 

izobražuje, je podoben staremu orožju, ki ni več uporabno za boj. Ali še 

bolj po domače, »Železo, ki ga ne uporabljaš, zarjavi«. Vsak dušni pastir je 

moral vsako leto obdelati vsaj eno, ali več teoloških vprašanj in to pisno 

oddati posebni komisiji, ki to pregleda in oceni. Najboljša dela so bila 

objavljena v Drobtinicah. Tako so bili primorani študirati. 

Slomšek je uvedel »Pastoralne konference«. To so srečanja 

duhovnikov, kjer poročajo in se posvetujejo kaj je novega v teologiji, se 

pogovarjajo o aktualnih stvareh v določenem okolju, kraju. Tako so vsi 

seznanjeni o vsem.  Velik poudarek dajejo enotnemu delu, posebej kar se 

tiče vzgoje, šole in pastorale. Vsak lahko pove svoje izkušnje, dobre ali 



slabe, skupaj iščejo rešitve in opozarjajo na bolne duhovnike, ki jih ne 

smemo pustiti samih.   (Se nadaljuje)  

  

Radijski misijon: od 26. marca do 1. aprila misijon na Radio – 

Ognjišče. Pri osrednjem razmišljanju, ob 17.00, bo nadškof Marjan 

Turnšek. Sodelovali še bodo drugi duhovniki, redovniki in redovnice. 

Vabljeni, poslušajte! 

 

Oljčne vejice: Nekaj jih bo na voljo na cvetno nedeljo pri oltarju Sv. 

Ane in jih lahko dobite. Dar zanje je namenjen obnovi cerkva v Istri. Še 

lepše pa je, če naredite presmece sami in to naučite tudi otroke. Vsak, ki 

pride v cerkev, naj ima tokrat vsaj kakšno vejico v roki.  

 

Šterntalski križev pot: Danes, 26.3.2023, ob 16.uri, bo v Kidričevem 

Šterntalski križev pot, ki ga bodo letos namenili za trpeče v vojni v 

Ukrajini, ponesrečene v potresu v Turčiji in Siriji in žrtve v nekdanjem 

šterntalskem taborišču. Vabljeni! 

 

Odposlane svete maše: 6x za + Eriko Strmšek Napast; 4x za + Bena 

Letonja; 4x za + Antona Stojnška; 2x za + Stanka Zajca; 2x za + Dušana 

Frangeža; 2x v dober namen in v zahvalo za zdravje; 1x za + Marijo in 

Antona Kanclerja, Franca in Marjano; 1x za + Silva Drevenška; 1x v 

zahvalo MB za zdravje in srečo v družini; 1x za + Jožeta Kornika, Eriko in 

starše. 

 

Zakonski jubilanti: Bela nedelja - čas za srečanje zakonskih jubilantov 

se bliža. Če ima kdo letos okroglo obletnico poroke (5, 10, 20, 25, 30, 40, 

50, 60…let) pa ni bil v Cirkovcah pri poroki, naj to prosim pove ga. Vidi, 

ali kateremu članu od Karitasa, da ga lahko povabimo. Vredno je, da se ob 

okrogli obletnici zahvalimo Bogu za moč in vztrajnost, ostati skupaj toliko 

let s sozakoncem in ga prositi še za naprej.   

 

KAVA, I. nedeljo v mesecu: Meseca marca se je vas Stražgonjca 

odločila, da vrednost kave, nameni za s. Andrejo Godnič, misijonarko v 

Venezueli. Prav! Za naslednje mesece pa lepo prosim vaščane, da 

pripravite in ponudite kavo pa morda kakšen piškot, samo po prvi sv. maši. 

V aprilu prosim vaščane obeh Goric.  

 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

 

OZNANILA:     

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
26.marec 2023  

5. postna – Tiha  
     nedelja 

7.30      za žive in rajne župljane 
9.30     Križev pot v cerkvi (vodijo birmanci)  
10.00    za  + Angelo Horvat obl. in Valentina 
11.00   Ministrantske vaje 
14.00   Molitvena ura in križev pot 
15.00  Priprava na krst (Valentan Niki) 

PONEDELJEK 
      27. marec 

Gelazij, škof …….   Za + Štefana in Antonijo Greif 

    TOREK 
     28. marec 

Milada, Marija  
……..  za + Bojana Špraha obl., starše Kaiser in  
                      Godec in Marijo Vidovič 

    SREDA 
     29. marec  

Bertold ……..   za + Nežo in Janeza Beraniča in vse sorod. 

   ČETRTEK 
    30 marec 

Amadej, Bogoljub 
……..   za + Franca in Jožeta Lačna obl., starše, brata 
                       in sorod. 

      PETEK 
     31. marec 

Gvido, vido 
18.00   za  + Rozino Skrbinšek obl. in sorod.      
                      ( Po maši,  Križev pot) 

      SOBOTA 
      1. april  

Agapa, Ljuba 

8.00    Verouk, birmanci 
8.30    Tečaj za animatorje 
11.00  Krst (Valentan  Niki) 
18.00  za + Marijo Mihalič in Mirka in Marijo in Štefana 
                     Šterna  (Molitvena ura za družine) 

   NEDELJA 
  2. april  2023  
 

Cvetna  nedelja, -
blagoslov zelenja 

7.30     za    žive in rajne župljane 
 9.30     (Križev pot v cerkvi) 
10.00   za  +  Nežiko Frangež obl., vse Bertolove in  
                        Marijo Vivod  
11.30   Krst, Punčuh  Izabela 
14.00    Molitvena ura in Križev pot. Lepo vabljeni! 

Umrla je: Fabijanič Ruža, Trubarjeva 1, Pragersko, stara 77 let. Naj počiva v miru! 

 

 

 
 

 

 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01,  GSM: 031/80 10 98 Janko Strašek, žpk.; www. 
zupnija-cirkovce.si  


