
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

JEZUSOV KRST 

Evharistični govor v šestem poglavju evangelija po Janezu se razvija v posebnem 

poteku, ki bi ga lahko primerjali s spiralo ali polžastimi stopnicami. Pri polžastih 

stopnicah imamo občutek, da se vrtimo okoli samega sebe, v resnici pa se po 

vsakem krogu znajdemo na nekoliko višji stopnji (ali pa na nižji, če se spuščamo). 

Tako tudi tu. Zdi se, da se Jezus vedno znova vrača k istim temam, a če dobro 

pogledamo, vsakokrat uvede novo prvino, ki nas vodi vedno višje (ali pa nam 

pomaga stopiti vedno globlje) v kontemplaciji skrivnosti. Zakramenti so 

znamenja: »ustvarijo to, kar pomenijo«. Od tod pomembnost, da razumemo, 

znamenje česa je za ljudi kruh. V določenem smislu za razumevanje evharistije 

bolje pripravlja poklic kmeta, mlinarja, gospodinje ali pa peka kot pa teologa, kajti 

oni o kruhu vedo neizmerno več kot izobraženec, ki ga vidi šele takrat, ko pride na 

mizo in ga pojé, pa še to verjetno raztresen. Naredimo torej naslednjo zanimivo 

stvar: pojdimo v šolo teh nenavadnih učiteljev, da bi se naučili nekaj o kruhu. Če 

povprašamo kmeta, kaj mu prihaja na misel ob besedi kruh, nam bo rekel: 

jesenska setev, čakanje, pletev, čiščenje, bojazen v času, ko žitna polja valovijo in 

jih ena sama nevihta lahko poleže k tlom in končno trdo in naporno delo ob žetvi 

in mlačvi. A ne le to. Mnogi se bodo spomnili, kaj je nekoč za družino pomenil 

dan, ko so pekli kruh: to je bil praznik, skoraj verski obred. Zadnja stvar je bil 

križ, ki ga je gospodinja zarezala na vsak hleb kruha in ga je vročina v peči 

spremila ter pozlatila v globoke brazde. Potem je zadišalo po svežem kruhu, in le 

mislite si lahko, kako smo si ga lačni – posebno v vojnem času – zaželeli. 

                                                                                         

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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MARIJINO VNEBOVZETJE – NAJVEČJI PRAZNIK ZA NAŠO 

ŽUPNIJO 
Največji Marijin praznik je Marijino vnebovzetje. V Cerkvi ga obhajamo 

že od 5. stoletja naprej in to od  največjih katedral na svetu pa vse do 

vaških kapelic. Med slovenskim narodom je ta praznik zelo zakoreninjen in 

spoštovan. Zanimivo, tudi pravoslavna Cerkev ga obhaja 

istočasno.Na ta dan ljudje veliko romajo, s čimer povedo, da 

je naše življenje eno samo romanje, od rojstva do smrti. 

Končni cilj romanja so nebesa. Na tem romanju nas spremlja 

Marija, podobno kot mati svojega otroka.   

To je tudi dan, ko se slovenski narod znova izroči Mariji v 

varstvo.  

Ljubljanski nadškof Zore,  je ob neki priložnosti takole povedal: » Srečanje 

Marije s teto Elizabeto, nas uči, sprejemati drug drugega z veseljem. V 

prizoru njunega srečanja ni nobene zavisti, nobene tekmovalnosti, nobene 

užaljenosti. Če bi bilo tega več med nami, bi bili naši odnosi drugačni. 

Drugačne bi bile naše družine in nam ne bi bilo potrebno dokazovati, da 

mora obveljati naša misel ali naša odločitev. V takem okolju bi tudi otroci 

lažje izoblikovali svoj značaj in bolje razvili svoje sposobnosti.  

Prav tako bi bilo drugačno naše gospodarsko, družbeno in politično 

življenje, če bi bila odpravljena zavist in bi se začeli veseliti uspeha drug 

drugega. Potem si ne bi več metali polen pod noge in bi bolj delali za 

skupno dobro. Morda se zdijo, te moje misli naivne, vendar sem prepričan, 

da bi marsikaj od tega lahko  živeli v naših medsebojnih odnosih in bi naša 

Slovenija postala vsem veliko lepša domovina«. 

PROŠNJA: Vljudno prosim naše dobre gospodinje, če ste pripravljene 

spreči nekaj sladkih dobrot in prinesti v župnišče, da bomo lahko ponudili 

po maši ljudem ki pridejo na žegnanje.  Iskrena hvala že vnaprej in Bog 

Vam povrni! 

 

KRATEK POVZETEK SREČANJA ŽPS, DNE 05.08.2018 

Ob prisotnosti 21 članov od 24, smo obravnavali naslednje točke: 

1. Priprava na misijon, se nadaljuje po načrtu. Vsak dan molitev 

cerkvi, prav tako vsako nedeljo pri mašah in popoldan molitvena 

ura v ta namen. V mesecu sept. pripravi misijonar z  žpk. posebno 

pismo za vse družine, kot povabilo, da vsi sodelujemo v pripravi na 

misijon. Oktobra recital o L. Grozdetu, v novembru monodrama 

G.Čušina. …  



Namesto kartončkov z splošnimi molitvami, ki bi ga izdali v času 

misijona, je bil predlog,  naj bi žpk., ob blagoslovu hiš delil ljudem 

molitvenik »Kristjan moli«. 

2. Obnova klopi v cerkvi; Dogovarjamo se z mojstrom iz Sestrž. Za 

poizkus bo obnovil eno klop in tako ocenil koliko stane obnova 

vseh klopi. Če bo primerna cena, jih bo obnovil v naslednjem letu. 

3. Župnijski praznik – žegnanje, kot običajno. Slovesnost bo vodil 

p.Beno Lavrih DJ iz Maribora. Povabljeni stalni gostje, godba iz 

Markovc, naši pevci  in sodelujoči, ki pripravijo, kar je potrebno. 

Po maši postrežejo prisotne na slovesnosti, članice »Aktiva 

kmečkih žena«, pecivo spečejo pridne gospodinje.   

4. Slovesnost sv. birme v septembru je že tako utečena, da niso več 

potrebne posebne priprave. Obveznosti so razdeljene in vsak ve, kaj 

mora narediti. Lepo povabljeni na jesensko sv. birmo, ki jo bo 

opravil g. nadškof A. Cvikl. 

5. Kdaj, kdo sodeluje z izredno delitvijo sv. obhajila pri sv. maši, se 

bodo dogovorili vsi trije izredni delivci skupaj z žpk.  

6. Souprava župnije Rače:  Od 20. septembra  naprej, bo žpk. iz 

Cirkovc, upravljal tudi župnijo Rače. S tem se bo nekaj spremenilo 

tudi v domači župniji. Kaj, bomo videli, ko pride dekret od g. 

nadškofa, kjer bo napisano, kaj vse bo treba narediti v Račah. 

Ker gospa Vida ne stanuje več v Cirkovcah (zaradi bolezni ne more 

več skrbeti sama zase) in biva pri nečakinji na Ptuju, si moramo 

razdeliti nekatera njena dela.  

*Skrb za duhovniški grob (zalivanje, menjavo sveč, šopek za vel.  

  praznike), prevzame vas, ki je določena za čiščenje in krašenje. 

* Skrb za oglasno desko pred Mihovškimi vrati, prevzame  Gospod 

  Tone Gaiser  iz Cirkovc (menjava slik, napisov in  sv. maš). 

* Prijave za romanja, prevzame ga. Nežika Brglez iz Šikol. Njej se 

   boste javili, da vas zapiše, ko bodo razpisana razna romanja.   

7. Razno:  

*Čiščenje gozda v zimskem času, prevzame ključar g. Miha s  

  skupino mož. 

*Ogrevanje župnišča ostane še letos po starem (kurilno olje), v  

   prihodnjem letu moramo  zamenjati peč in deloma napeljavo  

   zaradi dotrajanosti. Svetovali so nam gretje s toplotno črpalko  

   zrak – voda.  Več o tem pozneje. 

*Opozorjeni smo bili na sortiranje smeti. Tista vas, ki je dežurna za 

  čiščenje in krašenje, poskrbi, da se res papir odvrže v kanto za 



Dežurni ministrant:  
 

MARČIČ SIMON 

  papir, plastika posebej v kanto za plastiko in posebej  tudi biološki 

  odpadki.  

 

ZAHVALA: Ni mogoče spregledati naklonjenosti in pozornosti gospoda 

Romana Ekarta in gospe Adrijane, ki že skoraj 14 let skrbita za Marijin list 

s tiskanjem. Prisrčna hvala obema, s prošnjo za zdravje in blagoslov pri 

njunem delu še naprej.   
 

 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  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 ! 

 PONEDELJEK   
  13. avg.  

Radegunda 7.30    za +  Franca Cesarja st. in ml. in 2x starše 

    TOREK 
     14. avg. 

 Maksimiljan  
 Kolbe 

7.30    za +  Marijo in Jožefo Zafošnik in vse sorod. 

    SREDA 
    15. avg.  

Marijino 
vnebovzetje 

7.30    za žive in rajne župljane 
10.00  /procesija z godbo in 4 evangeliji/   
            1.)za + Anico, 2x Franca Goričan, Zlatka in  
                         sorodnike  Metličar 
            2.)za + Terezijo Draškovič in Alojza obl. 

    ČETRTEK 
    16. avg.  

  Rok 
19.00    za +  Jožefa Pernata in starše 
             /Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice/ 

    PETEK 
    17. avg.   

Evzebij 
18.00    za +  Bojana Brumca  30. dan 
19.00    za +  Rudija Kocipra 

    SOBOTA 
     18. avg.  

Helena, Alenka 
19.00    za  +  Faniko Ožir in vse domače 
              /Molitvena ura pred S.R.T. za družine/ 

   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 !  

 

 
 

 
 

 

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


