
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

OBA BOSTA ENO MESO 

 

Tema današnje nedelje je sveti zakon. Prvo berilo se začenja z vsem 

znanimi besedami: 

»Gospod Bog je rekel: 'Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom 

pomoč, ki mu bo primerna.'« 

Dandanes ogrožata zakonsko zvezo ločitev in razveza, v Jezusovem času 

pa jo je ogrožala odslovitev. V določenem smislu je bilo to še hujše zlo, ker 

je bila odslovitev krivična do žene. Mož je namreč imel pravico odsloviti 

ženo, žena pa ni imela pravice odsloviti moža. 

V judovstvu sta se glede odslovitve kresali dve mnenji. Po prvem je bilo 

zakonito odsloviti ženo iz kakršnega koli razloga,seveda po presoji moža; 

po drugem pa je bil potreben resen razlog, ki ga je predvidevala Postava. 

Nekega dne so to vprašanje zastavili Jezusu v prepričanju, da se bo postavil 

na eno ali drugo stran. Dobili pa so odgovor, ki ga niso pričakovali. 

»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je (Mojzes) napisal to zapoved, na začetku 

stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož 

zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. 

Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj 

človek ne ločuje!« 

 

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!« Zgodovina in izvor rožnega 

venca se ujemata s staro prakso menihov in 

posvečenih oseb, da so molili psalme. S temi 

psalmi je bil prepleten vsakdan posvečene osebe. 

Sčasoma se je razvila molitev 150 zdravamarij in 

30 očenašev, številka 150 ustreza enakemu  številu 

psalmov v Svetem pismu. Rožni venec je razdeljen na tri temeljne dele. 

Veseli, žalostni in častitljivi. Sveti oče, sveti Janez Pavel II., je dodal tem 

delom še svetli del rožnega venca.  

Danes je rožni venec še vedno molitev nekaterih laikov in družin. Obenem 

pa je skupna molitev vse Cerkve, kraj, kjer se različni stanovi v Cerkvi 

srečamo. Ob poplavi duhovnih tehnik, ki zasužnjujejo, ker grobo in 

nesvobodno preoblikujejo našo dušo, spoznavamo rožni venec kot blago 

šepetanje skrivnosti Gospoda, ki po Mariji vstopa v naše srce. 

 Teden dni molitve  rožnega venca je že za nami. »Molitev lepa za vsak 

dan, le moli rad jo, o kristjan …« nas bo vabila cerkvena pesem. 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, za sozakonca in otroke.  

 
ZAHVALA: Dovolite, da se Vam še enkrat zahvalim za veliko pomoč, lep 

sprejem in postrežbo učencev, staršev in učiteljev Osnovne šole, ki deluje v 

okviru Zavoda A.M.Slomška. Prav tako hvala, za enak topel sprejem 

dijakov in profesorjev iz Gimnazije A.M.Slomška iz Maribora. Bilo je 

okrog 250 mladih, ki so jih članice Župnijske 

Karitas, ŽPS in prostovoljke, ga. Mojca, in gdč. Lara 

lepo sprejele, pogostile in telesno pripravile za peš 

hojo na Ptujsko Goro. Prisrčna hvala drage dobre 

gospodinje za vse sladke dobrote, kavo in čaj in 

drugo kar ste pripravile in ponudile. Posebej pa hvala za Vašo toplo in 

prijazno besedo, nad katero so bili ti mladi še posebej presenečeni. 

Boglonaj! 

 

OZIMNICA: Iz Nadškofijske Karitas, so nam 

»namigmili«, če smejo tudi letos prositi za ozimnico 

(krompir, pšenico-moko), druge poljske pridelke, svežo 



in vloženo zelenjavo, olje, sladkor, … oblačila in obutev. Potrebe so velike, 

skladišče pa prazno. Spoštovani dobri ljudje, lepo prosim, če ste 

pripravljeni delček sadov Vaših pridnih rok in s sočutjem do tistih, ki 

nimajo, deliti, kar ste si pridelali, ali drugače ustvarili. To, kar boste 

namenili, lahko pripeljete in odložite v garažo. Če Vam je mogoče, 

pripeljite kadar sem doma. Če me pa kdaj ne bo, pa prosim pustite pred 

garažo. Iskrena hvala že vnaprej za Vašo pomoč potrebnim. 

 

PTUJSKA GORA, 2 OBLET. OBISKA KIPA FATIMSKE MARIJE: 

V soboto 13.okt. ob 18.00, bo na Ptujski Gori slovesno 

somaševanje, ki ga vodi ljubljanski pomožni škof dr. 

Franc Šuštar. Po maši pete litanije in procesija s kipom 

Fatimske Marije. Vabijo minoriti iz Ptujske Gore. 

 

SREČANJE BIRMANCEV, STARŠEV IN BOTROV:V nedeljo, 

14.okt., ob 14.30 do 16.00, je že tradicionalno srečanje birmancev, staršev 

in botrov iz cele dekanije na Gori z dr. Polono Vesel Mušič. Prvi del 

srečanja je v cerkvi vsi skupaj, drugi del pa birmanci v dvorani s p. 

Damjanom Tikvičem. Starši in birmanci, se vidimo prihodnjo nedeljo na 

Gori! 

 

ZALOŽBA EMANUEL: Danes, to nedeljo,7.okt.,vam bo pri obeh 

sv.mašah zastopnica Založbe Emanuel,  ponudila koristne in praktične 

knjige, ki jih izdaja ta založba in zgoščenko (CD), našega OPZ »Lučke«,  

ki jo je ta založba tudi izdala. Pri obeh sv.mašah boste vse to lahko kupili. 

Lepo vabljeni!  

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:  
 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  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 ! 
19.00   za +  Vido  Mesarič  8. dan 

 PONEDELJEK   
  8. okt.  

  Benedikta,  Tajda 7.30  za +  Katarino Pernat obl. in 2 Jožefa 

    TOREK 
    9. okt. 

Abraham,  Sara 7.30   za +  Jerneja in Rozo Beranič in sorod. 

    SREDA 
    10. okt.  

Danilo, Danijel 
7.30   za +  Janeza Čelana obl., vse Čelanove in  
                    Jernejškove 

    ČETRTEK 
    11. okt.  

 Janez XXIII.,  
    papež 

19.00  za +  Ano Trčko obl., Simona, starše Čelan in  
                      vse sorodnike 
             /Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice/ 

    PETEK 
    12. okt.   

Maksimiljan 
Celjski 

19.00   za +  Rudija  Kocipra 

    SOBOTA 
     13. okt.  

Koloman, muč.. 
19.30   za + Vinka Benca obl., starše Benc in Valand 
              /Molitvena ura pred S.R.T. za družine/ 

   NEDELJA  
  14. okt.  2018 

28. navadna. ned.  
 

7.30     za žive in rajne  župljane 

10.30   za + starše Hergan, Tatjano in stare starše  

                          Goljat 
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 

UMRLA JE: 

Mesarič Vida, 

Starošince 20, 

Stara 80 let.  

Naj počiva v miru! 

 


