
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

VERA IN DVOM 

Zadnjič smo komentirali čudež pomnožitve kruha in rib. Če dobro pomislimo, se 

ta čudež ponavlja vsakokrat, ko tako kot sedaj, razlagamo evangelij. Pripravljena 

razmišljanja so kot pet ječmenovih hlebov in dve ribi, ki jih je imel tisti deček. 

Preko izgovorjene in pisane besede se dogaja čudež pomnožitve, ki pride do 

mnogih ljudi. Ena od značilnosti besede je, da jo hkrati poslušajo mnogi, ne da bi 

se pri tem razdelila in zmanjšala. Upam celo, da boste po tej pomnožitvi kruha 

besede pobrali »koščke, ki so ostali«: se pravi, da bo nekaj od tega, kar je vsakdo 

razumel, lahko po njem doseglo tudi tistega, ki ga ni tukaj. 

Zdaj pa posvetimo vso pozornost današnjemu evangeliju. Najprej kratka 

zemljepisna umestitev. Takoj po pomnožitvi kruha se je Jezus, da bi se izognil 

navdušenju ljudstva, skupaj z apostoli prepeljal na drugo stran jezera. Toda 

ljudstvo ni odnehalo; nekateri so stopili v čolne in so jih dohiteli. Prav v shodnico 

v Kafarnaumu je umeščen dolg Jezusov govor o kruhu življenja in v današnjem 

evangeljskem odlomku je njegov uvodni del. 

Jezus takoj razume, da ga ti ljudje iščejo predvsem zato, »ker so jedli kruh in se 

nasitili«. Ustavili so se ob znamenju, niso pa dojeli njegovega pomena. Ne iščejo 

njega, ampak njegove čudeže. Vse nadaljevanje govora ni nič drugega kot 

Jezusovo potrpežljivo prizadevanje, da bi jim pomagal povzpeti se k drugemu 

kruhu, k tistemu, ki »prihaja iz nebes in daje svetu življenje« in da je to on sam s 

svojo besedo in s svojim življenjem: 

»Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo 

bo dal Sin človekov.« 

                                                                                         

VIR: Cantalamessa 

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

5. 8. 2018              LETO 15                   ŠTEVILKA   30                        18. navadna nedelja 



POČITNIŠKO – DOPUSTNIŠKI ČAS:  

             

Počitnice in dopusti nas vabijo, da se ustavimo in občudujemo svet okoli 

nas.  Zasičeni od fizičnega in umskega dela, si 

želimo počitek za telo in dušo. Košček miru in sreče 

iščemo v neokrnjeni naravi, novem okolju, ob 

morski obali, vstran od vsakdanjih obveznosti in 

skrbi – vsak po svoje. Počitnice potrebujemo. 

Človeška narava je pač takšna, da si od časa do časa 

želi odpočiti, se posvetiti sebi, družini ali prijateljem, še posebej po dobro 

opravljenem delu.  

Ker je pa človek telo in duša, potrebuje tudi duhovno hrano. Med to pa 

spada tudi sv.maša. Na vprašanje, zakaj ob nedeljah hoditi k sv.maši, so 

obiskovalci povedali kar nekaj zanimivih razlogov: Namigi tudi za nas.  

1. Nedeljska maša je edina ura v tednu, ki jo namenim za Boga in se mu 

zahvalim za njegov blagoslov in varstvo. (52 letni Jože, delavec) 

2. K maši rada hodim zato, ker tam se spomnim svoje mame in očeta. Z 

njim se srečam v molitvi. (43 letna Marija, učiteljica)  

3. Pri maši prosim za svoje otroke. Ne vem, s kakšnimi načrti in težavami 

se bodo v življenju srečevali. Molim za njih. (32 letna Manca) 

4. K maši grem, da se pri obhajilu srečam z Jezusom v podobi kruha. 

Zaradi odgovorne službe potrebujem moč in modrost, ki mi jo daje Jezus. 

(39 letni Luka, zdravnik) 

5. Preden grem v nedeljo k maši, se spomnnim tistih oseb, za katere bom 

prosila. Zanje namenim očeneš. (27 letna Irena, delavka) 

6. Obisk maše je zame najboljša priprava na čas bolezni, trpljenja in smrti. 

Pri maši prosim Boga, da bi mi takrat naklonil vero in dovolj moči. (66 

letni Simon, voznik tovornjaka) 

7. Ker v mojem okolju ni veliko vernih, sem vesela, da se pri maši srečam s 

prijatelji, ki tudi verujejo v Jezusa.(18 letna Helena, dijakinja) 

8. Vsak dan sem vsaj 8 ur pred računalnikom. Ko 

sem pri maši, se od tega odklopim in v tišini gledam 

cerkev, oltar, svetnike. Takrat sem srečen z Bogom, 

ki me ima rad.(38 letni Jani, računalničar)  

9. K maši grem v nedeljo in če se le da tudi med 

tednom. Zato, ker ljubim Boga in domače. Tam se 

umirim, čutim sprejeto in to ravnovesje prinašam domov  v svojo družino. 

(40 letna Maja, profesorica) 



10. Obisk maše mi pomeni otipljiv stik z Bogom; Bog se skloni k meni, me 

objame in mi da česar ga prosim.(60 letna Alenka, napovedovalka) 

(Slovenski pastoralni svet, Ljubljana, jul.2018) 

 
            
MISIJON:  O misijonu sledi več v jesenskem času. V tem času Vas pa 

lepo vabim, vsak dan molite v Vaši družini za uspeh misijona. Ne 

pozabimo gesla misijona, ki naj nam bo spodbuda pri molitvi. 

 

 »NOVI ČASI, NOVE NALOGE«  
NEBEŠKI OČE, POMAGAJ NAM RAZUMETI 

SEDANJI ČAS IN SPOZNATI, KAKŠNA JE 

NAŠA NALOGA V NJEM. DAJ NAM MOČI 

IN POGUMA, DA JO IZPOLNIMO. OČENAŠ 

… 

DOBRO JE SLIŠATI:   

Mašni dar in dar ob pogrebu 

Sv. maša je naš največji in najpomembnejši zakrament. Ja dar Božje 

ljubezni, ki se ne da ne kupiti, ne zaslužiti, ne kakorkoli pridobiti. Je 

zastonjska. Dar ob sv. maši je zato simbolični dar, ki je v drugih državah 

namenjen za različne stvari – potrebe Cerkve, za uboge, …V Sloveniji je 

pa ta dar namenjen za življenje  duhovnikov. Ker nimamo plače ali drugače 

urejenega statusa, je mašni dar tisti, ki rešuje naš finančni položaj. En 

mašni dar na dan, gre za duhovnika, v primeru, da pa mašujemo večkrat na 

dan, pa dar od druge ali tretje maše oddamo na škofijo (za bogoslovje in 

delovanje škofije).      Slovenski škofje so na svoji 107 redni seji Slovenske 

škofovske konference, ki je bila 4. junija 2018 v Ljubljani, potrdili štolnine 

in darove, ki začnejo veljati s 1. julijem 2018 in veljajo za vse slovenske 

škofije. Uvajamo enotni mašni dar v višini 20,- € za vse vrste maš, razen za 

gregorijanske maše. Zadnja podražitev maš je bila leta 2003. 

 
ŽUPNIJSKO ROMANJE: Hvala vsem, ki ste se že tretjič v tem letu 

prijavili na romanje. To je dobro znamenje. Tisti, ki še oklevate, Vas lepo 

prosim, prijavite se čim prej. Zadnji rok za 

prijavo je 25. avgust. Iz naše župnije je trenutno 

prijavljenih 30 romarjev. To romarje organizira 

agencija ARITOURS in trenutno so že polni 

štirje avtobusi. To je letos zadnja priložnost za 

romanje, ki bo 29.sept. 2018 na Primorsko, v 



Dežurni ministrant:  
 

DOLENC MIHA 

Piran in Koper.   V Piranu ogled znamenite cerkve sv. Jurija, notranjosti 

cerkve, cerkveno zakladnico in nov župnijski muzej. S ploščadi je čudovit 

razgled na Piranski zaliv in okolico.  Sledi obisk in ogled samostana sv. 

Frančiška, kjer domujejo patri minoriti.  Ob prigrizku in dobri kapljici še 

presenečenje ob skupnem druženju. Sledi še ogled Kopra s stolnico 

Marijinega Vnebovzetja. Marsikaj boste slišali tudi o založniški hiši 

Ognjišče, od koder pride vsak mesec revija Ognjišče in številne dobre 

knjige. Cena romanja je 35, - €.  

OZNANILA:  

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 5. avg. 2018 

18. navadna. ned.   
  7.30   za  žive in rajne župljane   
10.00   za  +  Zdravka Sagadina obl. in 2x starše  
14.00  Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni ! 

 PONEDELJEK   
  6. avg.  

Jezusova 
spremenit. na gori 

7.30   za + Pepija in Štefana Premzla in sorod. 

    TOREK 
     7. avg. 

 Sikst II. papež 7.30    za +  Jožeta Klasinca, 2x starše in sorod. 

    SREDA 
    8. avg.  

Dominik, duh. 
7.30    za +  Tiliko Paj, Marijo, Ivana obl., Nežo in  
                      Štefana 

    ČETRTEK 
    9. avg.  

  Edith  Stein 
19.00    za +  Marto in Marijo Peršuh, Friderika in Ido  
                        Zupanič 
             /Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice/ 

    PETEK 
    10. avg.   

Lovrenc, diakon 
19.00    za + Elizabeto in Vinka Benca obl., brata  
                       Milana in Vinka in sestro Ireno Bombek 

    SOBOTA 
     11. avg.  

Klara,  (Jasna) 
7.30      za + Jakoba Javorška  8. dan 
19.00    za +  Frančeka obl., Janka in Štefeka 
              /Molitvena ura pred S.R.T. za družine/ 

   NEDELJA  
  12. avg.  2018 

19. navadna. ned.  

   

7.30     za žive in rajne  župljane 
10.00   za  +  starše, Ano in Franca  Šalamun 
14.00  Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni !  

Umrl je Jakob Javoršek iz Sp.Gorice 1. Pokopan v Razvanju. 

Umrla je tudi  ga.Vera Jemec, sestra + žpk. Frančeka Jemca, ki je bila 

večkrat tukaj in mu pomagala, zadnja leta pa v »Domu« v Lenartu.  

Pokopana v Mariboru. Naj počivata v miru! 

 
 

 

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


