
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KDO TI JE POVEDAL, DA SI NAG? 

Za današnje razmišljanje zajemimo iz prvega berila. Prav to se dotika preveč 

aktualne in pomembne teme, da bi o njej molčali. V odlomku se kar dvakrat 

ponovi beseda nag. Z njo sta tesno povezani dve drugi besedi: strah in 

sramovanje. Vemo, da svetopisemska pripoved o izvoru sveta uporablja 

simbolično in preprosto govorico, s katero izrazi večne resnice o človeku in svetu. 

V našem primeru je razlaga problema nagote in zakaj je v njej moč, ki tako 

globoko vznemirja človeka. Pred grehom nagota sploh ni bila problem. Nekaj 

vrstic prej v isti Prvi Mojzesovi knjigo beremo: »Bila pa sta oba naga, človek in 

njegova žena, a ju ni bilo sram.« Kaj se je zgodilo? Porušenje ravnovesja 

harmonije med človekom in Bogom je povzročilo v človeku porušenje ravnovesja 

med telesom in duhom, med nagoni in razumom. Neposlušnost volje Stvarniku je 

sprožila neposlušnost mesa volji. Kakor če bi podložnik zavračal pokorščino 

svojemu gospodarju, ki se je tudi sam uprl svojemu vladarju. Toda Adamov in 

Evin greh ni edini razlog, ki bi razložil nelagodje, ki ga človek občuti spričo lastne 

in nagote druge osebe. Nad tem je neka druga globlja razlaga, s katero se vsaj 

deloma lahko strinja tudi neveren človek. Ta nam pomaga tudi razumeti, zakaj je 

smisel sramežljivosti tako splošen in obstaja tudi zunaj svetopisemskega in 

krščanskega okolja. Človeško bitje sestavljata snov in duh, živalskost in 

razumskost. Bog mu je dal svobodo in ga postavil kakor pred razpotje ter mu 

rekel: »Ustvaril sem te svobodnega; sam izberi, v katero smer se hočeš razvijati in 

uresničiti: v nizkotno, ki te druži z drugimi živalmi, ali pa višje, v smer tistega, kar 

te dela podobnega angelom.«                                                   VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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JUNIJSKA POBOŽNOST - VRTNICE: 

Mesec junij je posvečen Srcu Jezusovemu. Velik častilec 

Srca Jezusovega je bil božji služabnik Friderik Baraga, 

misijonar med ameriškimi Indijanci ob Velikem jezeru. 

Letos je 150 let od njegove smrti. Letošnji oratorij je 

posvečen temu velikemu misijonarju in svetniškemu 

kandidatu.  

PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN PRVO SV. 

OBHAJILO: Slovesno »Telovsko procesijo« skupaj s 1. sv. obhajilom, ste 

spoštovani sodelavci in vsi, ki ste bili pri sv. maši, zelo lepo opravili. Hvala 

vsem Vam! Pomagajmo našim otrokom, da bodo z nami hodili redno k tej 

mizi in živeli od nje. Dragi župljani, oni so naše upanje 

in prihodnost. Brez njih, naša župnija nima življenja. 

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.  

MISIJON:  »NOVI ČASI, NOVE NALOGE« . 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. -7. julija 2018, bo počitniške dni naših osnovnošolcev 

popestril oratorij. Rezervirajte si čas, saj bo to zopet nekaj 

prijetnega in koristnega. Prijavnice Vas čakajo pri katehetih in 

v cerkvi pod korom. Prijavnice oddajte svojim katehetom, ali 

prinesete v župnišče.  Prijavite se čim prej!  

RASTLINE:  Rastline v hiši potrebujejo veliko pozornosti. Večino časa 

poskrbimo za to, da dobijo nekaj sonca, nekaj vode, in malo gnojila. Od 



časa do časa pa jih je treba presaditi in obrisati prah z listov.  Ko smo začeli 

zidati hišo, sem vse prijatelje prosila, naj zberejo poganjke svojih rastlin in 

jih potaknejo za nas. Vedela sem, da bo naša hiša z vsem steklom in sončno 

svetlobo idealen dom za rastline. Poleg tega pa sem hotela nekaj živega, 

kar me bo spominjalo na ljudi, ki imajo pomembno vlogo v življenju naše 

družine. Ko danes kopljem in obrezujem, razmišljam, kako so rastline 

podobne prijateljem, ki so nam jih podarili. Ni potrebno veliko časa in 

pozornosti, da ohranjaš prijateljstvo pri življenju, le nekaj doslednosti. 

Vsake toliko pa vendar moramo skupaj preživeti nekaj polnega časa, da 

spet poženemo korenine v stvareh, iz katerih je čisto na začetku 

prijateljstvo sploh zraslo. Zanemarjanje je smrtno nevarno za vse žive 

stvari. (K.O. Chesto, »Zakaj ej regrat plevel?«) 

LUČKE IZDALE SVOJO ZGOŠČENKO 
Otroški pevski zbor Lučke, ki v naši župniji neprekinjeno deluje že 14 let, 

je pod vodstvom zborovodkinje Mateje Gojkošek Orthaber izdal zgoščenko 

z naslovom HVALOSPEV, na kateri je zbranih 10 novih duhovnih pesmi 

za otroke. Vse skladbe na zgoščenki so uglasbeni psalmi z nekoliko 

prirejenimi svetopisemskimi besedili, primerni za izvajanje v otroških 

zasedbah, česar v slovenskem prostoru močno primanjkuje. Zgoščenka bo 

razveselila tudi mlade družine, saj imajo pesmi sodoben zvok, so pozitivne, 

živahne in lahko obogatijo prosti čas. Zgoščenka je izšla pri Založbi 

Emanuel in je naprodaj v njihovi spletni prodajalni  (www.zalozba-

emanuel.si) ter v katoliških knjigarnah po Sloveniji. Tiskana zbirka z 

notnimi zapisi pesmi in akordi za kitaro HVALOSPEV V 

NOTAH pa bo izšla pri Založbi Emanuel v jeseni 2018.  

LUČKE - VABILO NA KONCERT OB IZIDU 

ZGOŠČENKE 

Otroški pevski zbor LUČKE župnije Cirkovce vabi na mini 

KONCERT ob izidu zgoščenke HVALOSPEV, v nedeljo, 17. junija 2018, 

ob 11. uri, v župnijski cerkvi v Cirkovcah. Najprej bodo pele pri sveti maši 

ob 10. uri. Po koncertu bodo zgoščenke naprodaj po promocijski ceni. 

LEPO VABLJENI! Zgoščenka je izšla pri Založbi Emanuel (www.zalozba-

emanuel.si) 

 

KRISTJANA STA POSTALA: 

 

 
 

 

KRST JE PREJEL: 
Jan Ročnik, 

Kolodvorsla 17,  

Čestitke! 

KRST JE PREJELA: 
Klasinc Zala,  

Cirkovce 65a,  

Čestitke! 

http://www.zalozba-emanuel.si/
http://www.zalozba-emanuel.si/


Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 10. junij. 2018 

10. navadna. ned.   

  7.30   za  žive in rajne župljane   
10.00   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) 

 PONEDELJEK   
  11. junij  

Barnaba, ap. 7.30   za + Julijano obl., Jakoba in Tončeka Pernata 

    TOREK 
     12. junij 

Adelajda, dev. 7.30    za + Marijo Lah obl., Janeza in sina Antona 

    SREDA 
    13. junij  

Anton Padovanski 
7.30   za +  Antona Lorgerja obl. in Barbaro in Jožeta  
                     Auerja 
19.00  za +  Antona Lačna 7. dan          

    ČETRTEK 
    14. junij  

Rihard, opat 19.00    za +  Miro  Zupe obl. in starše  Valand 

    PETEK 
    15. junij   

Vid, muč. 
19.00   za +  Franca Draškoviča obl., Zinko in starše 
20.00  Priprava na krst.  

    SOBOTA 
     16. junij  

Tihon, škof 

18.00   za + Marjana  Hergana  30. dan 
15.00   poroka:  Serdinšek Danijel – Medved Janja 
19.00   za  +  Jasmino  Trčko 
             /Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim/  

   NEDELJA  
  17. junij  2018 

11. navadna. ned.  
 

7.30     za žive in rajne  župljane 
10.00   za  +  Stanka  Beraniča  obl. in sorod. 
11.00  Koncert  OPZ   »Lučke«   
11.30  Krst   
14.00  Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni !  
14.00 – 19.00  Duhovni vikend za birmance 

    

 
 

 
 

 

 

 

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

UMRL JE: 

Anton Lačen, 

Dragonja vas 2a,  

Star 76 let. 

Naj počiva v miru! 


