
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KDOR NI PROTI NAM, JE ZA NAS 

 

Koristen način, ki nas uvede v razumevanje današnjega evangelija, je lahko 

ta, da se ustavimo ob dogodku, o katerem pripoveduje prvo berilo. Proti 

koncu svojega življenja je Mojzes določil sedemdeset starešin, ki ga 

spremljajo pri vodenju ljudstva; Sveti Duh se takoj na viden način spusti 

nadnje in oni začnejo prerokovati. Toda isti Sveti Duh zunaj tega zbora 

pride tudi na dva moža, ki ju Mojzes ni določil. Mladi pomočnik Józue je 

rekel Mojzesu: »Prepovej jima!« Toda on je odgovoril: »Kaj se vnemaš 

zame? Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi 

Gospod dal nadnje svojega duha!« 

Zdaj pa se ustavimo pri evangeliju. Na neki način se srečamo s podobnim 

prizorom. Eden izmed apostolov – Janez – je videl nekoga, ki ni hodil z 

njimi, a je v Jezusovem imenu izganjal demone, in mu je branil. Takoj za 

tem je šel povedat Jezusu. Toda Jezus mu je odgovoril: 

»Ne branite mu! … Kdor ni proti nam, je za nas.« 

Evangeljski odlomek v nadaljevanju govori tudi o drugih rečeh, toda mi se 

bomo ustavili tu, ker gre za zelo aktualno in sodobno misel. Kaj naj si 

mislimo o onih, ki so zunaj, a delajo dobro in se na njih opazi delovanje 

Duha, čeprav ne verujejo v Kristusa in ne pripadajo Cerkvi? Ali je zunaj 

Cerkve odrešenje? 

 

VIR: Cantalamessa 
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OKTOBER – VINOTOK, MESEC ROŽNEGA VENCA  

 
»Moli, moli rožni venec, ljubljeni slovenski krov, zvesto nad teboj počival  

bo Marijin blagoslov!«  

Z današnjim dnem vstopamo v mesec oktober, mesec molitve rožnega 

venca. »Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o, kristjan …« nas bo 

vabila cerkvena pesem. V svojem apostolskem pismu 

»Rožni venec Device Marije« je sveti papež Janez Pavel 

II. zapisal: »Moliti rožni venec ni nič drugega kakor 

premišljevati Kristusovo obličje skupaj z Marijo«. Vsi 

lepo vabljeni, da vsaj kdaj v tem mesecu pridete v 

župnijsko cerkev, kjer bomo vedno pol ure pred sveto 

mašo molili rožni venec, za naše družine, za naš kraj, 

župnijo, duhovne poklice … vabljeni k molitvi tudi doma, 

kot družina, vsaj s kakšno desetko rožnega venca.  

V današnjem času, ko svoje stiske in težave lahko rešujemo s pomočjo 

pametnih telefonov in informacij, ki jih dobimo na internetu, se marsikdo 

sprašuje : „Je molitev, pogovor z Bogom – sploh še potrebna?“ Pa se zgodi, 

da se pojavi bolezen ali nas narava in z njo povezana katastrofa spravi v 

nevarnost. In tedaj nehote vzkliknemo: „Bog pomagaj!“ Spomnimo se 

Jezusa, Božjega sina in se začnemo priporočati tudi njegovi materi Mariji. 

Kako se že moli tisto dolgo molitev – rožni venec? Ali ni to nekaj 

zastarelega in dolgočasnega? Poiščemo jo v molitveniku, verjetno ga  

še kje imamo. Mogoče bo pa le šlo in se nas bo Bog usmilil.  

Neki mladi fant je imel s svojem avtu obešen rožni venec. Naključni  

sopotnik ga je vprašal, če je veren. Ta je takole odgovoril: „Ne, to je 

spomin na mojo babico, ki je bila tako dobra. Zmeraj je 

imela čas zame. Mogoče bom zaradi nje tudi jaz nekoč postal 

veren. “Vsaka molitev mora prihajati iz našega srca.  V 

rožnem vencu nas Mati Marija vodi skozi Jezusovo življenje 

od rojstva do smrti, tako tudi nas vodi skozi naše življenje. 

Ob tej molitvi se spomnimo tudi našega odhoda s tega sveta, 

ki je pa morda bližji kot si mislimo. Poskusimo vsak dan 

zmoliti vsaj eno desetko rožnega venca.   

 
OBLETNICA SLOMŠKOVE SMRTI: Hvala vsem, za lepo sodelovanje in 

povezanost s Slomškom v mesecu septembru, molitvi, pesmi in obiskom 

»Slomškove nedelje« v Vuzenici. Hvaležen sem Vam, da častite Slomška, 

se mu priporočate in zahvaljujete. Slomškov postulator, dr. Marjan 



Turnšek, upokoj. nadškof mi je rekel;  »Pričakoval sem, da pridejo verniki 

iz Cirkovc z avtobusom na »Slomškovo nedeljo«, ker jih 

že nekaj let, redno srečujem. Pohvalno in posnemanja 

vredno!  S to lepo navado nadaljujte in pritegnite še 

kakšno drugo župnijo. 

Hvala, dragi Slomškovi častilci za Vaš zgled. Verjetno 

se ne zavedate, da Vas drugi opazijo. 

 
REKOLEKCIJA V CIRKOVCAH: Izjemoma bo letos v Cirkovcah 

rekolekcja -  srečanje dekanijskih duhovnikov, prvo sredo  3. oktobra ob 

9.00. Najprej bo sv.maša, h kateri ste lepo povabljeni, po maši pa uradni 

del v župnišču. Lepo bi Vas povabil k sv.maši, ki jo bo vodil g. dekan ob 

somaševanju vseh dek.duhovnikov.    

 

NEDELJSKE SV.MAŠE: Zaradi obveznosti v župniji Rače, ki sem jo 

dobil v soupravo, bo v Cirkovcah druga sv.maša ob nedeljah ob 10.30. Če 

ostane vse tako kot je trenutno v načrtu, ne bo drugih sprememb razen 

»pozna« sv. maša ob nedeljah bo pol ure pozneje, ob 10.30.  

 

ZALOŽBA EMANUEL: V nedeljo,7.okt. bo pri obeh sv.mašah 

zastopnica Založbe Emanuel, ki bo ponudila koristne in praktične knjige, ki 

jih izdaja ta založba in zgoščenko (CD), ki so jo posneli s pevci našega 

OPZ »Lučke« in jo je ta založba izdala. Pri obeh sv.mašah boste vse to 

lahko kupili.  
 

V E R O U K 
Sami opazite, da se urnik vsak teden spreminja.  Dokler ne bo ustaljen, ga 

bomo objavljali. Trenutno je takole: 

1r.= torek                  ob 15.00 

2r. = poned.              ob 14.00 

3r. = torek                ob 14.15  

4r. = poned.              ob 14.00 

5r. = I.skup., torek    ob 14.15 

5r. = II.skup., petek  ob 13.15 

6r. = sreda   ob 14.00 

7r. = petek   ob 12.15 

8r. = sobota  ob   8.00 

9r. = četrtek  ob 14.15 

 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

ZA DOBRO VOLJO:  

KRONA – Zobozdravnik pacientu: ''Gospod, ali želite imeti krono?'' – 

Pacient: ''Končno nekdo ki me razume!'' 

 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 30. sept. 2018 

26. navadna. ned.      
  7.30   za  žive in rajne župljane   

10.30   za + Darinko Peršuh 

14.00    Molitvena ura za uspeh misijona. Lepo vabljeni ! 

 PONEDELJEK   
  1. okt.  

  Terezija Deteta   
        Jezusa 

7.30  za + Katarino Klasinc obl., Franca, Marjetko in  
                  Jožeta 

    TOREK 
     2 okt. 

Angeli varuhi 7.30   za +  Ivana   Kupčiča,   žpk.   v Cirkovcah 

    SREDA 
    3. okt.  

Frančišek Borgia 
9.00   REKOLEKCIJA (srečanje  dekanijskih duh.) 
           za + Albina Goričana obl., 2x starše in sorod. 
           /Molitvena ura za domovino) 

    ČETRTEK 
    4. okt.  

 Frančišek Asiški 
19.00  za +  Adolfa Brgleza in starše 
             /Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice/ 

   I. PETEK 
    5. okt.   

Faust. Kowalska 
7.30      za nove duhovne in redovne poklice 
19.00    za + Pavlino Napast obl. in vse sorod. 

   I. SOBOTA 
     6. okt.  

Bruno, redov. 
7.30      za + Franca Medveda  30. dan 
19.00    za +  Julijano Škrbinek obl 
              /Molitvena ura pred S.R.T. za družine/ 

   NEDELJA  
  7. okt.  2018 

27. navadna. ned.  

ROŽNOVENSKA 

7.30     za žive in rajne  župljane 

10.30   za + Franca  Jemca  obl., žpk. v Cirkovcah 

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 

POROČILA STA SE: 

Plajnšek Jože- Krajnčič Katja 

Iskrene čestitke!     

KRST JE PREJEL: 
Plajnšek Gašper, 

Šikole 5,  

Čestitke! 


