
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

VERA BREZ DEL JE MRTVA 

Evangelij današnje nedelje nam predstavi nenavaden, a zelo poučen prizor. Gre za 

zgodbo neuspelega »lobiranja«! Nekega dne pride k Jezusu mati dveh apostolov, 

Jakoba in Janeza, z gorečo prošnjo (pri evangelistu Marku prosita apostola sama, 

Matej pa navaja, da sta pred seboj poslala svojo mater). Prošnja je naslednja: 

»Ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in 

eden na tvoji levici« (Mt 20,21).Ustvarilo se je prepričanje, da bodo Jezusa vsak 

čas prepoznali kot Mesija in razglasili za kralja, in ta mati bi rada zagotovila 

privilegirano mesto svojima dvema sinovoma. Vse to je zelo naravno in večno 

aktualno. Kot je naravna in aktualna reakcija drugih desetih apostolov, ki so se 

»začeli jeziti na Jakoba in Janeza«. Očitno so tudi oni želeli zasesti isti položaj. Na 

to legitimno »priporočilo« se Jezus odzove na zares presenetljiv način in koristno 

je, da ga poznamo, kajti problem priporočil je tudi danes aktualen. Predstavljajte 

si, da danes k nekemu političnemu veljaku pride človek, da bi dosegel določen 

položaj, recimo podsekretarja v vladi ali pa osebnega stražarja. Veljak mu našteje 

vse dolžnosti, ki so povezane s službo, in tveganja, s katerimi se bo moral soočiti; 

potem pa ga vpraša: »Si pripravljen plačati to ceno?« Človek mu odgovori: 

»Sem.« In oni nadaljuje: »Dobro, ceno boš plačal, toda glede položaja: nanj kar 

pozabi; ni v moji moči, da ti ga zagotovim.« Jezus ju namreč vpraša: »Ali moreta 

piti kelih, ki ga jaz pijem?« In onadva, ne da bi prav pomislila, odgovorita: 

»Seveda ga moreva!« On pa sklene: 

»Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta 

krščena; dati, kdo bo sedèl na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo 

dano tistim, ki jim je to pripravljeno.« 

                                                                                          VIR: Cantalamessa 
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OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA IN MISIJONSKA 

NEDELJA  

Misijonska nedelja je letos posvečena slovenskemu misijonarju Frideriku 

Baragu, ob 150 letnici njegove smrti. Rojen konec 

18.stol. v Mali vasi pri Dobrniču na Dolenjskem. Študiral 

je v Ljubljani, pozneje pa na Dunaju, kjer je dosegel 

doktorat iz prava. Po končanem študiju prava, je vstopil v 

bogoslovje in postal duhovnik. Kaplansko službo je 

opravljal v Šmartinu pri Kranju,  pozneje pa v Beli 

krajini, v Metliki. Kjerkoli je bil, je bil čudovit dušni 

pastir. Napisal je tudi nekaj molitvenikov. Leta 1830 je odšel v Ameriko, v 

bližino Michiganskega jezera k Indijancem, iz rodu Otava. Hitro se je 

naučil njihovega jezika in jim napisal slovnico in slovar in druge knjige, ki 

jih do takrat niso imeli. Imel je velike uspehe pri svojem delu na vseh 

področjih, zato ga je tamkajšnji škof imenoval za generalnega vikarja za 

vse Indijance v Ameriki, kmalu za tem pa za škofa.  Težko delo, velike 

razdalje, napor, visok sneg, mraz, ga niso nikoli ustavile, za rešitev duš. 

Vedno je hodil peš in večkrat ga je zajela noč in marsikatero noč je prespal 

kar na snegu. Na dolgih peš poteh je vedno molil. Že doma je izkusil, moč 

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

počival bo Marijin blagoslov!«  

Takole je nekje zapisal: »Ne odlašaj z dobrotami do bližnjega, če mu jih 

lahko takoj izkažeš; z odlašanjem izgubiš velik del zasluženja.  

Tvoja ljubezen do bližnjega mora biti širokosrčna; Širi jo, kolikor moreš.  

Kadar pa bližnjemu sam ne moreš ničesar dobrega 

storiti,  

prosi zanjo druge, ali pa vsaj Boga prosi usmiljenja!« 

                                              

(F.Baraga) 

Po tej molitvi in tudi Vaši, je prihajal in še vedno 

prihaja blagoslov k slovenskim misijonarjem, ki danes delajo v 32 državah 

po svetu.   

   

SPOMINI: Bliža se praznik vseh svetih  in podobno kot prejšnja leta, se 

bomo naših rajnih spominjali na sam praznik, še več pa, ko 

bomo pri sv.maši zanje molili vse sobote v mesecu 

novembru,  zjutraj ob pol osmih. Kuverte, kamor boste 

lahko napisali imena Vaših rajnih, za katere bomo ob 

sobotah molili, boste dobili prihodnjo nedeljo.  



EN CVET, ENA SVEČKA MANJ NA GROBU: Pozornost in hvaležnost 

do naših rajnih, lahko pokažemo na več načinov. Z molitvijo, s sv. mašo, z 

žrtvijo, postom,  z dobrimi deli, … Lepo ste 

povabljeni, da namesto ene svečke in enega cveta 

manj na grobu, darujete to vsoto na Nadškofijsko 

Karitas, za tiste, ki so v pomanjkanju. V ta namen bo 

1. in 2. novembra nabiralnik v sredini cerkve, kamor 

lahko oddate svoj dar.  Tudi za ta dar, iskrena hvala v 

imenu vseh tistih, ki bodo te pomoči deležni.  

 

VEČERNE SV. MAŠE: Od 15.okt. naprej so večerne sv. maše ob 18.00 

uri. 

 

OZIMNICA: Spoštovani dobri ljudje, prisrčna hvala vsem, ki ste že 

pripeljali ozimnico za potrebe Nadškofijske Karitas. Boglonaj! Tisti pa, ki 

še imate namen pa lepo prosim, če Vam je mogoče do 1. nov. pripeljati to, 

kar ste namenili: krompir, pšenico-moko, druge poljske pridelke, svežo in 

vloženo zelenjavo, olje, sladkor, riž, testenine, 

konzerve … oblačila in obutev. Potrebe so velike, 

skladišče pa prazno. To, kar boste namenili, lahko 

pripeljete in odložite v garažo. Če me pa kdaj ne bo 

doma, pa prosim pustite pred garažo. Iskrena hvala že 

vnaprej za Vašo pomoč potrebnim. 

 

KO UGRABLJEN OTROK POJE 
 

Willie Myrick ima 10 let. Igral se je pred domačo hišo (v Atlanti, v ZDA), 

ko ga je neki moški prijel in potegnil v avto.  

Ugrabitelj je otroku ukazal tišino, otrok pa je 

začel peti hvalnico: ''Jezus je rešitelj…''.  Willie-

amu je grozil, grozil in hotel tišino, toda otrok je 

vztrajno in neprekinjeno pel pesem, ki se jo je 

naučil v protestantski cerkvi.  

Po daljšem času groženj otrok ni prenehal s petjem in končno se je 

ugrabitelj naveličal. Otroka je ozmerjal in ga  izpustil, da je zbežal. Willie 

se je zatekel v prvo hišo, ki je bila odprta, in so stanovalci takoj poklicali 

pomoč.    www.infochretienne.com/un-jeune /4.10.'18 

 

ODPOSLANE SVETE MAŠE: 13x za + Terezijo Medved; 10x za + 

Franca Medveda; 9x za + Ivana Krajnca; 7x za + Vido Mesarič; 1x za + 

http://www.infochretienne.com/un-jeune%20/4.10.'18


Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB 

Hildegardo Kmetec; 1x za + Toneta, Ano in Alojza Skaza; 1x v zahvalo za 

zdravje, Božje varstvo in srečo v družini. 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  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! 

 PONEDELJEK   
  22. okt.  

  Janez Pavel II. 7.30  za +  Martina  Ribiča 

    TOREK 
    23. okt. 

Janez Kapistran 7.30   za + Tončeka Pernata obl., 2x starše in sorod. 

    SREDA 
    24. okt.  

A. M. Klaret 
7.30   za +  Franca Skrbinška, tete Sagadin in Franca 
                     Čelana 

    ČETRTEK 
    25. okt.  

 Darija, Darinka 
18.00  za +  Slavka Kureša obl., vse Kureševe in  
                      Potočnikove 
             /Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice/ 

    PETEK 
    26. okt.   

Rustik, škof 
18.00   za  +  Ludvika Turka, starše, sorod. in  
                        družino Krajnc 

    SOBOTA 
     27. okt.  

   Sabina Avilska 

7.30     na čast MB za Božje varstvo, za našo  
             domovino in slovenski narod  
18.00    za  +  Vido  Mesarič  30. dan 
              /Molitvena ura pred S.R.T. za družine/ 

   NEDELJA  
  28. okt.  2018 

30. navadna. ned.  
 

7.30       za žive in rajne  župljane  

10.30   za + Bojana  Špraha 

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 

UMRL JE: 

Emeršič Janez, 

Šarhova ul. 52, Gaj,  

Star 77 let.  

Naj počiva v miru! 


