
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

NEDELJA 

 Dan, ko smo se v večjem številu zbrali k bogoslužju, se v našem jeziku 

imenuje nedelja. O tem imenu pravi slovenski etimološki slovar: "Nedelja 

je dan, ko se ne dela, ko se počiva, kakor je po svetopisemskem izročilu 

Bog, ko je šest dni ustvarjal svetlobo, svet, živali in človeka, sedmi dan 

počival (1 Mz 2, 2)". V romanskih jezikih se po latinskem dies dominica 

imenuje domenica, domingo, dimanche, v germanskih po starem rimskem 

poimenovanju dies solis, dan sonca, Sonntag, Sunday. Posebej pomenljiv je 

ruski izraz voskresenije (vaskresenje), vstajenje. Kakšno bogastvo je zajeto 

v ta dan: je dan Gospoda, ki ga smemo klicati Oče naš, je dan sonca, je dan 

počitka, ko si človek za dušo in telo lahko nabere novih moči, je praznični 

dan, ko se spominjamo samega vrhunca Gospodovega odrešenjskega dela, 

njegovega vstajenja. Okoli leta 150 je filozof Justin zapisal, kaj kristjanom 

pomeni ta dan: "Na dan Sonca se snidejo vsi, po mestih ali na kmetih; 

prebirajo spominske knjige apostolov ali spise prerokov. Ko bralec neha, 

predstojnik z nagovorom spodbuja navzoče, naj posnemamo lepe nauke. 

Nato vstanemo in molimo, potem pa prineso kruh, vino in vodo. 

Predstojnik moli in izreče zahvalo; tisto, kar je bilo z zahvalo posvečeno, 

razdeli in vsak prejme delež, tistim pa, ki niso navzoči, se pošlje po 

diakonih." Dan zahvale Bogu, dan sv. daritve in prisrčne povezanosti z 

Bogom.                                                                             VIR: p. Metod 

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

3. 6. 2018              LETO 15                   ŠTEVILKA   21                        9. navadna nedelja 



 
JUNIJSKA POBOŽNOST - VRTNICE: 

V minulem tednu smo sklenili Marijin mesec maj, ki so ga 

zaznamovale šmarnice. Spoštovani voditelji šmarnic po 

vaseh in vsi, ki ste prihajali molit, dovolite, da se Vam 

iskreno zahvalim za veliko opravljeno delo. Hvala za Vaš 

zgled, za skrb za red in disciplino, da ste bili vse večere na 

svojem mestu, da ste razdelili vloge otrokom za branje in 

molitev, da ste z lepo besedo, razumevanjem in spodbudo pritegnili in 

opogumili tiste zanesljive, redne,  posebej pa še one plahe in boječe. Zelo 

veliko in pomembno delo ste opravili. Bog Vam bogato povrni! Hvala pa 

tudi vsem starejšim, ki ste jih s svojo molitvijo in zgledom podpirali. 

          V mesecu juniju-mesecu vrtnic pa bo naša pozornost usmerjena v 

Jezusovo presveto Srce. Mesec vrtnic se je uveljavil že pred vojno, ko so 

leta 1930 začeli uvajat redno branje cel mesec junij. Avtor letošnjih vrtnic 

je p. Tomaž Podobnik z naslovom, »Bližajmo se Jezusovemu Srcu«. To so 

razmišljanja različnih pričevalcev – svetnikov, ki so kot vrtnice različnih 

cvetov in vonjav, ki človeka navdušujejo. So kot mesečne »duhovne vaje«, 

ki nam bodo zelo koristile na skupni poti proti Bogu.  

 

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN PRVO SV. 

OBHAJILO: Slovesno »Telovsko procesijo« 

bomo imeli danes, 3. junija ob 10.00. Povezali 

bomo 1.sv. obhajilo in procesijo.  24 otrok bo 

prvič stopilo k oltarju in bodo z nami deležni 

Jezusove daritve v polnosti. Pomagajmo jim, da 

bodo vedno živi del občestva. Pomagajmo jim, 

da bodo z nami hodili redno k tej mizi in živeli od nje. Dragi župljani, oni 

so naša mladost in prihodnost. Brez njih, naša župnija nima prihodnosti. 

Sprejmimo jih, podpirajmo jih, potrpimo z njimi in jih opogumljajmo.  Naj 

začutijo, da so tu doma, ne samo v kraju, ampak tudi v cerkvi. Dragi 

prvoobhajanci, veseli smo Vas in računamo na Vas, da nas boste zamenjali 

tudi v cerkvi, ko nam bodo pošle moči.  

 
KVATRNA NABIRKA: Dragi župljani, za nedeljsko »Drugo kvatrno 

nabirko«, se Vam iskreno zahvaljujem, ki je bila v vrednosti 450,- €. 

Denar sem takoj posredoval na nadškofijo, kjer se Vam še enkrat lepo 

zahvalijo, z »Boglonaj!«  

 



ROJSTNI DAN GOSPE VIDE: Spoštovani člani ŽPS,  ŽK  in 

Molitvene skupine, prisrčna hvala za idejo, realizacijo in izvedbo 

pozornosti do ga. Vide, ob njeni 80. letnici življenja. Hvala za vse kar ste 

pripravili, darovali, spekli in postregli. Bilo je zelo lepo. Bog Vam 

povrni! 

 

MISIJON: Papež Frančišek pravi:  »Misijon je Gospodov obisk. Ne bojte 

se, odprite svoja srca! Naj vas Gospod blagoslovi in vas Marija varuje«.  

Misijonarji pa pravijo, da polovico misijona opravijo verniki sami v času 

pred misijonom, ko se pripravljajo nanj z molitvijo. Misijon ni odvisen le 

od misijonarjev, ampak  od nas vernikov. Zato Vas lepo prosim, naj ne 

mine dan, da ne bi molili v ta namen. Naj Vam bo v pomoč tudi molitev za 

misijon:  

NEBEŠKI OČE, POMAGAJ NAM RAZUMETI SEDANJI 

ČAS IN SPOZNATI, KAKŠNA JE NAŠA NALOGA V 

NJEM. DAJ NAM MOČI IN POGUMA, DA JO IZPOLNIMO. 

OČENAŠ … 

 
ORATORIJ: Od 2. do 7. julija 2018, bo počitniške 

dni naših osnovnošolcev popestril oratorij. 

Rezervirajte si čas, saj bo to zopet nekaj prijetnega 

in koristnega hkrati. Prijavnice Vas čakajo pri 

katehetih in v cerkvi pod korom. Prijavnice oddajte 

svojim katehetom, ali prinesete v župnišče.  Prijavite se čim prej!  

 

IZREDNI DELIVEC SV. OBHAJILA: Minulo sredo je naš župljan g. 

Jože Kušar iz Šikol, po potrebnem izobraževanju, ki ga je opravil, dobil od 

g. nadškofa posebno dovoljenje za izrednega delivca sv. obhajila. Tako sme 

sedaj deliti sv. obhajilo v cerkvi in sme ga tudi prinašati bolnikom po 

domovih. Iskrena hvala vsem njegovim domačim, ker ga pri tem vseskozi 

podpirajo in mu pomagajo.  Iskrene čestitke in veliko Božjega blagoslova.   

 

V TEM TEDNU NAJ NAS SPREMLJA MISEL: »Ne bodi podoben 

človeku, ki sedi ob kaminu in čaka, da ogenj ugasne, potem pa 
zaman piha v ohlajeni pepel.  Ne nehaj upati in ne obupaj zaradi 
preteklih reči: objokovanje nečesa, česar ni mogoče povrniti nazaj, 

spada med največje človeške slabosti« (Khalil Gibran) 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB 

ZA DOBRO VOLJO:MOŠKI POGOVOR – ''Pri nas sem jaz glavni.'' - 

''Kako se pa to vidi?'' – ''Glej. Včeraj sem rekel ženi, naj mi natoči toplo 

vodo in je takoj natočila.'' - ''Pa če ne bi?'' –''V hladni vodi pa posode ne bi 

pomival.''  

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 3. junij. 2018 

9. navadna. ned.  
1. sv. obhajilo  

  7.30   za  žive in rajne župljane   
10.00   slovesna Telovska procesija in sv. maša 
             za prvoobhajance in njihove družine 
14.00  Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni ! 

 PONEDELJEK   
   4. junij  

Peter Veronski 7.00   za + Zvonka Jeriča obl., Roziko in Franca  

            Vorih, brata Stanka in družini Jerič in Perkovič   

    TOREK 
     5. junij 

Bonifacij, škof 7.30    za Štefana Ekarta obl., Marijo in Štefana ml. 

    SREDA 
    6. junij  

Gilbert, opat 
7.30   za +  Petra  Mačka 
           /Molitvena ura za domovino/ 

    ČETRTEK 
    7. junij  

Robert 
Newminstrski 

19.00    za +   Antona Vuka          

    PETEK 
    8. junij   

Srce  Jazusovo 19.00   za +  Emilijo obl. in Gašperja  Murko 

    SOBOTA 
     9. junij  

Marijino 
brezmadežno src 

17.00   za  žive in rajne vaščane Vorštata  (v kapeli) 
19.00   v zahvalo za dobre starše in sorodnike 
             /Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim/  

   NEDELJA  
  10. junij  2018 

10. navadna. ned.  
 

7.30     za žive in rajne  župljane 
10.00   za  +  Franca Draškoviča obl. in starše 
                       /zaključek verouka in delitev spričeval/ 
11.30 za žive in rajne vaščane Mihovc in Dragonje vasi  
          (»Mihovško žegnanje« s procesijo po vasi) 
14.00   Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni ! 
14.00  za žive in rajne vaščane  Pongrc   (v kapeli) 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: Prisrčna hvala vsem pridnim iz 

Starošinc , ki so v prejšnjem mesecu skrbeli za lepo cerkev in okolico, v 

juniju pa lepo prosim vaščane Mihovc.    

 
 

 
 

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


