
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

 

PRIŠLA JE ŽETEV 

 

Ciklus zrna pozna tri faze: setev, rast in žetev. Vse te tri faze so omenjene v 

priliki, ki smo jo poslušali in govori o Božjem kraljestvu. Na eno od 

postnih nedelj smo komentirali odlomek iz evangelija, kjer nam Jezus 

spregovori o zrnu, ki pade v zemljo in umre, da bi prineslo sad. Na neki 

način smo se enkrat že ukvarjali s setvijo in z rastjo. Ustavimo se ob tretji 

fazi, pri žetvi. Ta tudi ustreza sedanjemu letnemu času. »Junija vzemi srp v 

roke,« pregovorno pravijo kmetje. 

Kaj na duhovnem področju pomeni žetev, nam pove Jezus sam, ko 

komentira priliko o pšenici in ljuljki: 

»Žetev je konec sveta … Sin človekov bo poslal svoje angele in pobrali 

bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je v spotiko, in tiste, ki ravnajo 

nepostavno. Vrgli jih bodo v ognjeno peč … Takrat bodo pravični svetili 

kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta« (Mt 13,39–43). 

Žetev torej pomeni sklepno dejanje zgodovine, vesoljno sodbo. Bogoslužje 

današnje nedelje usmerja naše razmišljanje prav v to smer. V drugem berilu 

namreč poslušamo odlomek iz sv. Pavla, ki pravi: 

»Vsi se bomo namreč morali pojaviti pred Kristusovim sodnim stolom, da 

bo vsak prejel plačilo za to, kar je v zemeljskem življenju delal, dobro ali 

slabo.« 

                                                                                        

VIR: Cantalamessa 
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JUNIJSKA POBOŽNOST - VRTNICE: 

Polovica meseca junija, ki je posvečen Srcu Jezusovemu, 

je že za nami. Velik častilec Srca Jezusovega je bil božji 

služabnik Friderik Baraga, misijonar med ameriškimi 

Indijanci ob Velikem jezeru. Letos je 150 let od njegove 

smrti. Nekateri so na tihem upali, da bo proces za 

beatifikacijo v letošnjem letu končan, a žal se to ni 

zgodilo. Še je potrebna molitev in čudež, ki ga bodo v 

Rimu priznali. Letošnji oratorij je posvečen temu 

velikemu misijonarju in svetniškemu kandidatu, ki ga bomo skupaj z otroci 

spoznavali.      
 

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 v cerkvi pod korom. Prijavnice  prinesete v župnišče.  

Prijavite se čim prej!  

 

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.  

Otroški pevski zbor LUČKE župnije Cirkovce vabi na mini KONCERT ob 

izidu zgoščenke HVALOSPEV, ki bo danes, 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!  

 

POSREBRENO STEKLO:  
Prijatelj nekega učitelja je postal velik materialist. Učitelj ga je povabil k 

sebi na dom. V dnevni sobi ga je peljal k oknu in ga vprašal, kaj vidi. Skozi 

okno se je videlo na šolsko igrišče in prijatelj je dejal: »Vidim otroke, kako 

se igrajo.«  

Učitelj je nato peljal prijatelja k ogledalu v sobi in ga vprašal: 

»Kaj pa sedaj vidiš?« »Vidim sebe,« je začudeno odgovoril 

prijatelj, ki ni mogel razumeti, kaj mu hoče učitelj povedati. 

»Ali ni čudno,« je dejal učitelj, »v trenutku, ko tako tanka plast 

srebra stopi med tebe in druge ljudi, vidiš samo sebe!« 

/Dragoceno darilo zgodb, str. 114/ 
 

MISEL ZA TA TEDEN: Ljubezen je studenec, iz katerega lahko 
pijemo le toliko, kolikor smo vanj vlili. (Stendhal) 

 

 Za dobro voljo: 
 

TESNO - Fant predstavi svoji blond punci novi športni avto in reče: – 

''Včeraj sem jih imel notri 200!'' – Ona: ''To ste pa morali biti zelo 

stisnjeni.''   
 

 

JE ŽE DOBRO – Učiteljica je povabila otroke, da vsak pove kakšen 

nenavaden dogodek, ki se je zgodil pred kratkim. Erik pove: ''Pred tremi 

dnevi je naša babica padla v vodnjak.'' – Učiteljica: ''Ljubi Jezus! Pa je že 

vse v redu?'' – Erik: ''Mislim, da ja. Včeraj je nehala klicati na pomoč.''   

 

AMBULANTA - »Ambulanto za danes zapiramo. Niste mogli priti prej?« 

se huduje zdravnik na poznega pacienta. Pacient: »Se opravičujem, ampak 

pes me ni prej ugriznil«. 
 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 17. junij. 2018 

11. navadna. ned.   

  7.30   za  žive in rajne župljane   
10.00   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 in starše 

 PONEDELJEK   
  18. junij  

Janez Barbarigo 
7.30   za + Ludvika Vogrinca obl. in sorod. starše in 2 
                    brata Beranič 

    TOREK 
     19. junij 

Nazarij, KP-škof 19.00    za +  Ivana Rojsa  30. dan 

    SREDA 
    20. junij  

Adalbert, škof 7.30   za +  Albina  Vuka  obl.  in sorod.       

    ČETRTEK 
    21. junij  

Alojzij Gonzaga 19.00    za +  starše  Napast, Lamberger in sorod. 

    PETEK 
    22. junij   

Janez Fischer 7.30   za +  Tadeja  Belca  obl. 

    SOBOTA 
     23. junij  

Jažef Cafasso ………   za +  Antona  Peršuha  obl. in 2x starše  

   NEDELJA  
  24. junij  2018 

12. navadna. ned.  
Rojstvo  Janeza 
Krstnika 

7.30     za žive in rajne  župljane 
10.00   za  +  Bojana  Špraha  
14.00  Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni !  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

KRST JE PREJEL: 
Rok Rihtar,  

Zg. Jablane 16,  

Čestitke! 

KRST JE PREJELA: 
Eva Gmajner,  

Starošince 24,  

Čestitke! 

 


