
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

 

MOJA KRI JE RESNIČNA PIJAČA 

 

 

Takoj poglejmo, kateri je nadaljnji korak v današnjem evangeljskem 

odlomku v odnosu do preostale vsebine Jezusovega govora o kruhu 

življenja (spomnimo se na podobo spirale in polžastih stopnic). Ta korak je 

v naslednjih Jezusovih besedah: 

»Resnično, resnično, povem vam: Če ne jeste mesa Sina človekovega in ne 

pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor jé moje meso in pije mojo 

kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje 

meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor jé moje meso in pije 

mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.« 

Novost je v tem, da Jezus govorjenju o kruhu pridruži besede o vinu, 

podobi hrane se pridruži podoba pijače, daru svojega mesa pridruži dar 

svoje krvi. Evharistična simbolika doseže vrh in polnost. 

Zadnjič smo vztrajali ob evharistiji kot kruhu življenja; prav je, da danes 

posvetimo pozornost Kristusovi krvi. Dejstvo, da prejemamo le hostijo in 

ne tudi keliha, je razlog, da ljudje vidijo evharistijo skoraj izključno kot 

zakrament Kristusovega telesa – »Corpus Domini«. Toda evharistija je tudi 

zakrament Kristusove krvi. Je gostija: na gostiji pa ne le jemo, ampak jemo 

in pijemo. 
                                                                                        

VIR: Cantalamessa 

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

19. 8. 2018              LETO 15                   ŠTEVILKA   32                        20. navadna nedelja 



MARIJINO VNEBOVZETJE – NAJVEČJI PRAZNIK ZA NAŠO 

ŽUPNIJO 

 
ZAHVALA: Dragi dobri ljudje, ne znam si predstavljati žegnanja brez 

Vas, Vašega sodelovanja in dobrot. Prisrčna hvala vsem in vsakemu 

posebej, ki ste tako lepo okrasili, ovenčali in pripravili 

cerkev znotraj in okolico zunaj. Hvala možem iz 

Dragonje vasi za sodelovanje v vseh treh procesijah. 

Hvala ministrantom  in drugim liturgičnim 

sodelavcem. Hvala PGD Mihovce-Dragonja vas za 

posojene mize in klopi in prevozniku. Hvala 

spoštovane gospodinje za čudovite sladke dobrote, s katerimi vedno znova 

presenečate. Hvala vsem članicam »Aktiva kmečkih žena«, za pripravljene 

dobrote in postrežbo. Prav tako hvala vsem članom  ŽPS  in ŽK,  za 

postrežbo, pripravljanje , pospravljanje in druga skrita dela. Hvala pevcem 

in organistu, pritrkovalcem, godbi na pihala in kapelniku. Lepa hvala tudi 

vsem, ki ste prišli na praznovanje, sodelovali in molili. Posebej pa hvala 

vsem bolnikom in ostarelim, ki ste največ pomagali z molitvijo in 

trpljenjem. Bog Vam povrni tam, kjer potrebujete in s tistim, za kar ga 

prosite. BOGLONAJ !  

 
KAKO SODELUJEM PRI SV. MAŠI IN KAKO SE NANJO 

PRIPRAVIM.  

*Pri vstopu v cerkev in izstopu se pokrižam z blagoslovljeno vodo in 

  pokleknem v smeri tabernaklja. 

*Eno uro pred obhajilom (evharistični post) ne bom jedel, da bom z večjim 

  spoštovanjem prejel Jezusa v svoje srce. 

*Pri sv. maši dejavno sodelujem: glasno odgovarjam in pojem cerkvene  

  pesmi. 

*Pomislim, za koga bom pri sv. maši še posebej molil in zanj prosil Božji 

  blagoslov (starši, otroci, sodelavci, pokojni, ...) 

*Pred mašo preberem nedeljsko Božjo besedo iz Svetega pisma. Najdem na 

  spletni strani Hozana.si. 

*Pri obhajilu prejmem Jezusa v veri, da mi odpušča grehe in mi daje moč, 

  da postajam boljši. Z obhajilom prejmem mir, duhovno moč za izzive, da 

  lažje premagujem težave v življenju. 

*Po vsaki sv. maši ostanem nekaj trenutkov v cerkvi v tišini. Priporočam se 

svetnikom, krstnemu in župnijskemu zavetniku, posebej še Mariji. (Vzeto iz: 

Zavod Pridi.com-zloženka) 



 

ODPOSLANE SV. MAŠE: 10x za + Rudija Dirnbeka ; 2x za + Rozalijo 

Fras; 1x za + Faniko Punčuh;  1x za +  Jožeta Goličnika; 1x za Jožefo  

Zidarn; 1x za + Matildo Fideršek obl. in starše;  1x za + Štefana Valanda in 

2x starše;  1x za vse + Pernatove;  1x  v zahvalo;  1x za  pravo pot naših  

otrok. 

 

KATEHETSKA PASTORALNA ŠOLA: Danes si ni več mogoče 

zamisliti kateheze v župniji, brez sodelavcev katehetov. Iskreno sem 

hvaležen vsem našim katehistinjam, ki pomagajo pri verouku. Vendar teh 

ni nikoli preveč.  

Zato lepo prosim, če kdo želi poglobiti svoje versko znanje in sodelovati v 

župniji pri katehezi, da se vpiše v »KATEHETSKO PASTORALNO 

ŠOLO«, ki bo v študijskem letu 2018/19, v Mariboru. Prijave: tel. 05/90-

80-143; ali  teoloska.sola@slomsek .  

 
100 DNI ODPOVEDI ALKOHOLU PRI POLJAKIH 

Katoliška Cerkev na Poljskem je v zahvalo za sto let neodvisnosti Poljske, 

ki jo bodo praznovali 11.novembra. Varšavski pomožni škof je rekel: »Sto 

dni abstinence za stoletje neodvisnosti – to je resnična preizkušnja za 

svobodo in ljubezen do domovine«. Za svobodo in razvoj države, si je treba 

postaviti visoke cilje. Zakaj? Poljaki danes povprečno popijejo desetkrat 

več alkohola, kot so ga pred sto leti. Treznost ljudi je 

velikega pomena za neodvisnost naroda. Cerkev na 

Poljskem že več kot 30 let vabi in poziva kristjane, da 

v mesecu avgustu ne pijejo alkohola.  Prav tako imajo 

»Teden molitve za treznost«, kar že več kot 50 let 

prakticirajo.  

Kaj pravite?  Vredno posnemanja! (Družina, 2018, št.31, str.2) 

 

HRVAŠKI NOGOMETAŠI: Selektor, hrvaške nogometne reprezentance,  

Zlatko Dalić, je za oddajo na Hrvaškem radio 

povedal: »Rožni venec nosim vedno s seboj in mi 

daje moč in navdih.  Povsem logično je, da ko človek 

izgubi upanje, se obrne na Boga. Brez tega 

spremljevalca, ne grem nikamor od doma.  
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Dežurni ministrant:  
 

GALUN ANEJ 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 19. avg. 2018 

20. navadna. ned.   

  7.30   za  žive in rajne župljane   
10.00   za  +  Marico Hergan obl., Alojza, Micko, s.  
                        Hugolino in starše Karneža   
14.00  Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni ! 

 PONEDELJEK   
  20. avg.  

Bernard, opat 
7.30    za +  Štefana, Marijo in Vikico Doberšek in  

             sorod. 

    TOREK 
     21. avg. 

 Pij X, papež 
 

7.30    za +  Vero  Jemec 

    SREDA 
    22. avg.  

Devica M. Kraljica 7.30    na čast Sv. Duhu, ob začetku šolskega leta 

    ČETRTEK 
    23. avg.  

 Roza iz Lime 
19.00    za +  brata Janka obl. in starše  Draškovič 
             /Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice/ 

    PETEK 
    24. avg.   

Natanael, Jernej 19.00    za +  Rozo Rudolf in sorodnike Pernat 

    SOBOTA 
     25. avg.  

Ludvik IX, Fr. kralj 
19.00    za vse +  Lahove in Mundove ob obletnicah 
              /Molitvena ura pred S.R.T. za družine/ 

   NEDELJA  
  26. avg.  2018 

21. navadna. ned.  

   

7.30     za žive in rajne  župljane 
10.00   za  + starše in  sorodnike 
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: 
Šenica Tian,  

Dragonja vas 12,  

Čestitke! 

POROČILA STA SE: 

Repec Davor- Dovnik Nika 

Iskrene čestitke!     


