
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

JEZUSOVA LJUBEZEN DO KONCA! 

 

Ker je vzljubil svoje, ki so bili na svetu, jim je izkazal ljubezen do konca. V 

trajen, dejaven, vedno živ in vsak trenutek posedanjen spomin te svoje 

ljubezni do konca jim je zapustil dvoje: 

 

– ko je prišla njegova ura, da z daritvijo na križu in vstajenjskim 

zmagoslavjem okrona svoje odrešenjsko delo na zemlji, je izpolnil svoje 

napovedi o kruhu, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje: po zadnjem 

srečanju s prijatelji ob mizi je kruh razlomil in jim rekel: to je moje telo, ki 

se daje za vas, to delajte v moj spomin – ostaja z nami, vsak trenutek, 

vsepovsod, da mi ne bi nikoli ostali sami in bili prepuščeni sami sebi; 

 

– ko je učencem umil noge, kar je sicer prvi izraz gostoljubnosti v deželi, 

kjer so poti prašne in popotniki hodijo bosi ali v sandalih, vendar pa je to 

opravilo sužnjev, je zadevo pojasnil: zgled sem vam namreč dal, da bi tudi 

vi delali, kakor sem vam jaz storil – vse njegovo bivanje na zemlji je 

izzvenevalo v smislu njegovega lastnega pojasnila: Sin človekov ni prišel, 

da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za 

mnoge – s smrtjo na križu bo to najnazorneje potrdil, hkrati pa vabi učence, 

naj ga posnemajo, saj jih bo svet bolj kot s čimer koli drugim prepoznal kot 

Gospodove učence po tem, če bodo svojemu Učitelju podobni. 

 

 

Vir: Cantalamessa 
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APRIL  -  VELIKONOČNI ČAS  -  A L E L U J A:   

VELIKI  TEDEN:  

Veliki teden …, veliko jutro …, veliki dan …, velika noč…, Veliko 

življenje. Samo zato je to naredil, da bi majhno spremenil v veliko. Da bi 

neznatno spremenil v mogočno. Da bi greh spremenil v odrešenje. Da bi 

smrt postala začetek novega življenja. Da bi padec spremenil v vstajanje. 

Da bi jaz in ti, postala večna.  

   

 Zato Vas lepo vabim k obredom velikega tedna: 

 Veliki četrtek: Zadnja večerja, postavitev mašniškega posvečenja in 

svete maše. 

 Veliki petek: Jezusova pot na Kalvarijo (Križev pot) in smrt. 

 Velika sobota: Jezus leži v grobu. Blagoslov jedil in večerna vigilija 

 Velika noč; Največji praznik krščanstva, ki ga lahko razumemo 

samo v moči vere. Lepo vabljeni, iz dneva v dan, Vam bodo stvari 

bolj jasne. 

Pomen »žegna«, blagoslovljenih jedil: 

Velikonočnih praznikov si ne moremo predstavljati brez blagoslovljenih 

velikonočnih jedil, ki jih omenja že Valvasor v svojem znamenitem delu 

Slava vojvodine Kranjske (1689). Blagoslov velikonočnih jedil naj bi v nas 

zbudil hvaležnost za božje darove velike noči in nas opozarjal na božjo 

bližino prav v teh dneh. V tej luči moramo razumeti slikovito razlago 

blagoslovljenih jedil. HREN predstavlja žeblje, s katerimi so Jezusa pribili 

na križ, njegov trpki okus pa spominja na trpljenje, ki ga je naš Gospod na 

križu prestal. MESO je simbol velikonočnega jagnjeta, pomeni pa 

Kristusa, ki ga je Janez Krstnik napovedal kot Jagnje, ki odjemlje grehe 

sveta. PIRHI, posebno rdeči, pomenijo Jezusove rane, obenem pa so 

podoba Jezusove zmage nad smrtjo: kakor piščanček s kljunom razbije 

jajčno lupino in pride na dan, je tudi Kristus zmagoslavno vstal iz groba. 

KRUH (ali kakšna druga hrana iz testa) nas spominja na Jezusove besede o 

pšeničnem zrnu, ki mora umreti, da obrodi sad. To zrno je Jezus, ki je 

moral skozi trpljenje in smrt, da nam je pridobil življenje. Pomeni pa tudi 

Jezusa v evharistiji, ki je kruh življenja. Te misli izražajo besedila 

blagoslova posameznih jedil. (Vir: internet) 

 

 

 

 

SLOMŠKOV KOTIČEK:  



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

Obiskoval jih je, kolikor je le mogel. Spodbujal jih je k pisanju, da lahko 

vsak bogoslovec in vsak duhovnik napiše škofu vse tisto, kar ga teži, muči 

in vznemirja. Mnogi so mu pisali in vsakemu je vedno hitro ljubeznivo, 

očetovsko in spodbudno odgovoril. Neki župnik se mu toži, da je bolan in 

ne more več kaj narediti za dobro župnije. Slomšek mu odgovori: »Če 

gledate na svojo bolezen z očmi vere, vam ne bo nikoli zmanjkalo 

tolažbe. Saj trpite in molite za Cerkev in to je več vredno kot  vaše 

fizično delo za župnijo. Bolj ko so bili duhovniki pod pritiskom 

države, bolj ko so bili preizkušeni, bližje jim je bil škof, kot oče in 

sotrpin.  (Se nadaljuje)  

Zahvala g. Romanu in ga. Adrijani za tiskanje Marijinega lista: 
Naslednje leto bo že 20 let, odkar g. Roman tiska Marijin list. Vseskozi 

»gratis«, za Boglonaj! Naj mu bo Gospod bogat plačnik v tisti obliki, kjer 

pomoč najbolj potrebuje. Hvala tudi ostalim, ki pri tem sodelujete; 

gospodična Ana Dolenc, ki ga dokončno uredi, g. Tone, ki ga pripelje iz 

tiskarne in ga. Vida nastavi v cerkvi. Vsem prisrčna hvala!  

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.   

Čiščenje in krašenje: Za lepo očiščeno cerkev in ostale prostore so v tem 

mesecu zaslužni, pridni iz Stražgonjce, za kar se jim iskreno zahvalim. V 

mesecu aprilu pa lepo prosim vaščane Goric. Tudi Božji grob! 

Prestavitev ure: V poletnem času, so večerne sv. maše ob 19.00 uri.  

Nošenje neba v letu 2023: V tem letu so za nošenje neba na vrsti možje in 

fantje iz Šikol. Lepo prosim za Vaše sodelovanje na Veliko noč (9. 4.), 

»Telovo« praznik Sv. Rešnjega Telesa (4.6.) in žegnanje (15.8).  

Voščilo: Spoštovani župljani, dragi bolni in ostareli in vsi ljudje dobre 

volje, želim lepe in doživete praznike. Želim Vam trdne vere in poguma. 

Gospod je vstal! Ne prepustimo se malodušju, zaživimo novo življenje in 

vse storimo, da dobro zmaguje nad slabim, močno nad šibkim, svetlo nad 

temnim, … Vstali nam zagotavlja, »ne bojte se, z vami sem vse dni, …«. 

 Pojdimo naprej z manj mene – več Boga; manj svojevoljnosti – več 

miru; majn sebičnosti – več blagoslova; majn krega – več velike noči v 

naših družinah.  Z Vami, se veselim in prepevam, aleluja, žpk. Janko 

 



OZNANILA:     

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 2. april 2023  

Cvetna  nedelja – 
blagoslov zelenja 

7.30      za žive in rajne župljane 
9.30     Križev pot v cerkvi (vodijo birmanci)  
10.00    za  + Nežiko Frangež obl., vse Bertolove in  
                        Marijo Vivod   
11.30   Krst: Punčuh Izabela 
14.00   Molitvena ura in križev pot 
17.00  Srečanje: Zakonska skupina II.   (Pasha) 

PONEDELJEK 
      3. april 

Rihard, škof 7.30    za + Martina  Ribiča in sorod. 

    TOREK 
     4. april 

Izidor Seviljski 7.30    za + starše Pauman in Medved in Stanka 

    SREDA 
     5. april  

Vincencij Ferrer 
7.30    za + Štefana  Valanda 
 

VEL.  ČETRTEK 
     6. april 

Irenej iz Srema 
19.00  Obredi velikega četrtka  
            v zahvalo za duhovne in redovne poklice  

VEL.   PETEK 
     7. april 

Herman Jozef 
7.30     Križev pot 
            Obisk bolnikov po domovih 
19.00   Obredi velikega petka 

VEL.  SOBOTA 
      8. april  

Dionizij, škof 

7.30    Izpostavitev  Najsvetejšega pri Božjem grobu 
9.00   Blagoslov velikonočnih  jedi -  Zg. Gorica  
Cirkovce: 10.00; 12.00; 14.00; 16.00 (družine z otroki -  
                  - otroci dobijo pisanko) in  18.00                            
19.00  Obredi velike sobote;     za + Antona Pernata,   
                                                          2x starše in sorod. 

 VEL.  NEDELJA 
  9. april  2023  
 

Velika  noč 
7.00   Vstajenjska procesija in za  žive in rajne župlj. 

                (V procesiji igra pihalna godba) 
10.00   za  +  Silva Drevenška in starše 

Dežurni ministrant: Vsi ministranti! 

 

 

 

 

 
 

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


