
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

VERA BREZ DEL JE MRTVA 

Na kratko povzemimo celoten današnji odlomek, da bi se pozneje 

osredotočili na nekatere stavke, ki nas bolj podrobno zanimajo. Nekega dne 

je prišel k Jezusu mladenič in ga vprašal, kaj mora storiti, da bo deležen 

večnega življenja. Jezus mu odgovori: »Zapovedi poznaš!« On pa: »Vse to 

sem izpolnjeval že od svoje mladosti.« Jezus, ki ga je pogledal in 

»vzljubil«, pa mu navrže radikalen predlog: »Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj 

ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ob teh 

besedah je mladenič žalosten odšel, ker je imel veliko premoženje. Jezus pa 

se je obrnil k svojim in jim rekel: 

»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo! … 

Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje 

kraljestvo!« 

Prišel je trenutek, da prisluhnemo, kaj nam evangelij pravi o bogataših in o 

bogastvu. Še prej pa pomembna opomba, da bi se izognili nepotrebnemu 

nesporazumu. Jezus nikoli ne obsoja bogastva in zemeljskih dobrin zaradi 

njih samih. Med Jezusovimi prijatelji je tudi »bogati človek« Jožef iz 

Arimateje; Zaheju pravi, da je »rešen«, četudi zase obdrži polovico imetja, 

kar gotovo ni bilo malo. Obsoja marveč pretirano navezanost na denar in na 

dobrine, ko človek zabrede tako daleč, da je »njegovo življenje odvisno od 

vsega tega« in »sebi nabira zaklade«  
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OKTOBER – VINOTOK, MESEC ROŽNEGA VENCA  

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

bo Marijin blagoslov!«  

Po tej molitvi prihaja blagoslov tudi k 

slovenskim misijonarjem, ki delajo po svetu.  

Slovenskih duhovnikov, redovnikov in 

redovnic, ki delujejo po svetu, je trenutno 78, 

svojo pomoč pa ponujajo po 32 državah sveta, 

večinoma v Afriki, vendar tudi po drugih 

celinah. In ker velja prepričanje, da misijonarji 

delujejo v slabše razvitih državah, bo morda 

presenetil podatek, da ima Slovenija svoje misijonarje tudi v Grčiji, na 

Poljskem, Japonskem in v Kanadi. Po vseh 32 državah večinoma delujejo 

sami, izjemi sta Zambija in Madagaskar s sedmimi in z enajstimi 

misijonarji. Države, v katerih delujejo slovenski misijonarji: Albanija, 

Angola, Argentina, Benin, Boncvana, Borundi, Čad, Čile Egipt, Francoska 

Gvajana, Grčija, Izrael, Japonska Kambodža, Kanada, Kirgizija, Kongo, 

Madagaskar, Malavi, Paragvaj, Poljska, Rusija, Ruanda, Senegal, 

Slonokoščena obala, Turčija, Uganda, Vietnam, Zambija.  

 

Misijonarji so lahko tudi laiki.  

Misijonarji so večinoma duhovniki, redovniki in redovnice, kar pa ni 

pogoj. Za tak način življenja se odločajo tudi laiki, predvsem mladi. 

Večinoma so to zdravniki in drugo zdravstveno osebje ter ljudje z 

različnimi praktičnimi znanji, denimo mizarji, ki lahko tako s svojo 

usposobljenostjo kakor koli pomagajo, pomembno pa je, da 

so ti ljudje dobrega fizičnega in psihičnega zdravja, da 

lahko prenašajo razmere, ki niso vedno lahke.   

 

Delo se začenja že doma. Čeprav misijonarsko delo 

poteka v tujini, se začenja že doma. Tu se zbirajo denarna 

sredstva, ki jih misijonarji potrebujejo, da lahko na vseh 

omenjenih področjih dela uresničujejo projekte. Ta denar 

darujejo kristjani, pa tudi drugi, zlasti za področje zdravstva, šolstva in 

razne socialne programe.  

Prihodnja nedelja je misijonska in darovi pri obeh mašah, so namenjeni za 

pomoč našim slovenskim misijonarjem. Boglonaj za Vašo pomoč!  

 



DOBRO JE SLIŠATI:   

Zbor »LUČKE«: Z letošnjim veroučnim letom bo otroški pevski zbor 

Lučke prevzel g. Luka Gojkošek. Uvodni sestanek za starše dosedanjih 

pevcev in za starše tistih pevcev, ki se želijo priključiti na novo, bo danes, 

14.10.2018, ob 9.50 v župnišču. Starše prosimo za udeležbo skupaj z 

otroki, saj bo nekaj sprememb, o katerih se je treba nujno pogovoriti. K 

sodelovanju so lepo vabljeni dosedanji in novi pevci. 

 

VEČERNE SV. MAŠE: Od jutri naprej so večerne sv. maše ob 18.00 uri. 

 

OZIMNICA: Iz Nadškofijske Karitas, so nam 

»namignili«, 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. 

 

SREČANJE BIRMANCEV, STARŠEV IN BOTROV: Danes, to 

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, lepo vabljeni danes na Goro! 

 
V E R O U K 
Sami opazite, da se urnik vsak teden spreminja. Trenutno je takole in 

upamo, da pri tem ostane.  

1r.= torek                 ob 15.00 

2r. = poned.              ob 14.00 

3r. = torek                ob 14.15  

4r. = poned. I.skup.  ob 14.00 

4r. = petek   II.skup. ob 14.15 



Dežurni ministrant:  
 

GALUN ANEJ 

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

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

6r. = sreda   ob 14.15 

7r. = petek   ob 12.15 

8r. = sobota  ob   8.00 

9r. = četrtek  ob 14.15 
 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  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 ! 
14.30 –16.00  Birmanci, starši in botri na  »Ptujski Gori« 

 PONEDELJEK   
  15. okt.  

  Terezija Velika 
7.30  za +  Zvonka Frangeža obl., Jakoba in Justino,  
                    starše Bračič in sorod. 

    TOREK 
    16. okt. 

Jadviga, Hedvika 7.30   v dober namen  -  za blagoslov pri delu  ŽK 

    SREDA 
    17. okt.  

Ignacij Antiohijski 7.30   za +  Marijo in Štefana  Prosenjaka 

    ČETRTEK 
    18. okt.  

 Luka, evangelist 
 

18.00  za +  Antona  Veka  obl. in sorodnike 
             /Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice/ 

    PETEK 
    19. okt.   

Pavel od Križa 
7.30     za  +  Ivana Krajnca  30. dan 
18.00   za +  Manico, Marijo, Janeza Goljata in sorod. 
19.00   zahvala za  80 let življenja 

    SOBOTA 
     20. okt.  

     Vendelin 7.30   za + Stanka  Ekarta  obl.  in  starše 

   NEDELJA  
  21. okt.  2018 

29. navadna. ned.  
MISIJONSKA 
NEDELJA  

7.30       za žive in rajne  župljane /nabirka za misijone/ 

10.30   za + Julijano in Jožefa Škrbineka in stare  

                           Starše   /nabirka za misijone/ 
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 


