
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

IZVRŠUJ SVOJA DELA V PONIŽNOSTI! 

Začetek današnjega evangelija nam pomaga popraviti enega od predsodkov, ki je 

precej razširjen: »Ko je v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, 

so ga ti opazovali.« Ko človek bere evangelij z nekega določenega zornega kota, 

lahko pride do sklepa, da so farizeji prototip za vse pregrehe: licemerstvo, 

dvoličnost, hinavščino; z drugo besedo: Jezusovi sovražniki. S temi negativnimi 

pomeni sta izraz farizej in pridevnik farizejski vstopila v naše besedišče in 

besedišče številnih drugih jezikov. V slikarstvu je prav to včasih botrovalo, da so 

upodabljali ljudi, ki so obkrožali Jezusa, s strah vzbujajočimi ali pa posmehljivimi 

potezami, in tako žalili občutje naših bratov Judov. Takšno mnenje o farizejih ni 

povsem pravilno. Med njimi so bili gotovo določeni elementi, ki so odgovarjali tej 

podobi, in prav s takimi se je Kristus trdo spoprijemal. Vendar niso bili vsi taki. 

Nikodem, ki je šel k Jezusu ponoči in ki ga je kasneje branil pred sinedrijem, je bil 

farizej (prim. Jn 3,1; 7,50 sl.). Farizej je bil tudi Savel pred spreobrnjenjem, ki je 

bil gotovo iskren in goreč človek, čeprav še ni bil docela razsvetljen. Farizej je bil 

tudi Gamaliel, ki je pred sinedrijem branil apostole (prim. Apd 5,34 sl.). Jezusovi 

odnosi z njimi torej niso bili zgolj konfliktni. Nekateri od njih, kot v našem 

primeru, so ga povabili v svojo hišo celo na obed. Ta povabila so toliko bolj 

omembe vredna, ker farizeji zelo dobro vedo, da Jezusu dejstvo, da je povabljen v 

njihovo hišo, ne bo preprečilo, da bi govoril tisto, kar misli. Tudi v našem primeru 

Jezus izkoristi priložnost, da pograja nekatere nepravilnosti in nadaljuje svoje delo 

evangelizacije. Med tistim sobotnim kosilom je Jezus izrekel dva pomembna 

nauka: eden je namenjen povabljenim, drugi pa gostitelju. 

 

VIR: R. Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 

1. 9. 2019              LETO 16                   ŠTEVILKA   35                   22. navadna nedelja 



NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2019/20. 

Spoštovani starši, dragi veroučenci!      Poletja je konec, začela se je jesen 

in september je tu in obenem začetek šolskega in veroučnega leta. Zato se 

bomo že to nedeljo priporočili angelom varuhom, naj nas varno vodijo 

skozi to šol. leto, prihodnjo nedeljo pa Materi Božji, da nam pomaga, da to 

kar se učimo, znamo koristno uporabiti v življenju. Gospod pričakuje od 

nas, da si pomagamo med seboj, kolikor pa še bo potrebno, bo  pomagal 

On.  Nekdo je takole molil:  

Dobri Jezus, začenjamo novo šolsko in veroučno leto. Pomagaj nam, da 

bodo naše misli   in srce odprti za nova spoznanja. Daj, da bomo preko 

novih znanj vse bolj spoznavali tudi tebe in tvoj 

načrt, ki ga imaš z nami. 

Spremljaj nas, posebej še v težavah in daj nam 

moči, da, kadar bomo pred zahtevnejšimi izzivi, 

zmoremo narediti to, kar se od nas pričakuje. 

Naj bomo odprti za nova prijateljstva, ob vseh 

sošolcih in prijateljih pa naj nikoli ne pozabimo tudi nate, ki nas boš tudi 

skozi to leto nenehno spremljal na vsakem koraku. 

Novo veroučno leto začenjamo v ponedeljek, 2. septembra, po  

začasnem urniku, ki  ga bo uskladil vsak katehet s svojim razredom. Zaradi 

spremenjenega obveznega načrta v šoli, žal ne bo mogoče začeti z 

veroukom noben dan v tednu  prej kot ob 14.30. 

Začasni urnik verouka je naslednji:   

1 r.= poned. ob 14.30;                         7 r. = sreda ob 14.30; 

2 r.= torek   ob 14.30;                          8 r. = sobota ob 8.00;    

3 r. = torek  ob 14.30;                          9 r. = četrt. ob 14.30.  

4 r. = torek  ob 14.30;    

5/a = poned. ob 14.30;    

5/b = sreda   ob 14.30;    

6 r. = četrt.   ob 14.30;     

Posebno mesto med učbeniki,  je zelo zaželjena MAVRICA , branje za 

nižjo stopnjo, revija NAJST za višjo stopnjo in revija Ognjišče, branje za 

vse generacije. K  temu pestremu dogajanju, sodi še povabilo k otroškemu 

pevskemu zboru »LUČKE«, saj nas petje povezuje in razveseljuje. To novo 

šolsko in veroučno leto izročimo Jezusu, Dobremu pastirju  in podpirajmo 

drug drugega v molitvah.  Vsak dan molimo za otroke, starše katehete in 

učitelje. Najprej pa moramo biti sami dober zgled generacijam, ki prihajajo, 

in si obenem prizadevati svoje srce povezati z Jezusovim.  

 



Vpis otrok k verouku v prvi razred bo v ponedeljek, 9. septembra ob 

14.30. To uro so starši skupaj z otroki v razredu, kjer jim bo katehistinja, 

ga. Anita povedala vse, kar je potrebno.   

 

DOBRO JE SLIŠATI:    Romanje v Međugorje:  Hvala vsem, ki ste se 

že prijavili za romanje, tisti ki še oklevate pa pogumno. To 

romanje pripravlja agencija Aritours iz MB, 11. – 13. 

oktobra. Ker naših romarjev verjetno ne bo za poln 

avtobus, se bomo priključili drugim romarjem. Cena 

romanja, 129, - €.  Prijavite se lahko direktno na agencijo, 

ali pa pri gospe Vidi.  

SLOMŠKOVA NEDELJA:  Romanje v Gornjo Bistrico – Župnija 

Črenšovci. bo letos 22. sept. To je v Prekmurju, kjer imajo že nekaj deset 

let staro podružnično cerkev, ki so jo zgradili na čast Slomšku, vendar je 

niso smeli imenovati po njem, dokler ni bil prištet k blaženim. To je prva 

cerkvica, ki je bila posvečena Slomšku. Lepo povabljeni, če se nam 

pridružite.   

Avtobus odpelje iz Cirkovc ob 13.30 in smo do 15.00 v 

Prekmurju. Ob 15.00 je molitvena ura za kanonizacijo 

Slomška, ob 16.00 pa sv. maša. Po končanem praznovanju, 

se do večera vrnemo domov. Prijavite se pri gospe  Vidi, 

vožnjo pa plačate na avtobusu. Lepo, lepo povabljeni ! 

KRATKE KLOPI V CERKVI: Lepo bi bilo, če bi uredili še tiste kratke 

klopi v stranskih kapelah, pri sv. Jožefu in sv. Ani. Z mojstrom je že 

dogovorjeno, da bi jih odpeljali v delavnico v začetku 

oktobra in bi jih uredili do 1. novembra. Cena bo nižja 

kot pri ostalih, ker so krajše in bo manj dela, pa vendar bo 

potrebnih nekaj tisoč eurov.  Če bi bili pripravljeni še to 

urediti, bi Vas lepo prosil še za to! 

BIRMANCI NA DUHOVNEM VIKENDU: V petek popoldan se 

odpeljejo na Bled k sestram  in se vrnejo v nedeljo popoldan. Devet-

dnevnico pred birmo bi morali začeti v petek, 6.9., ker so pa takrat na 

Bledu, jo začnejo tam. Doma pa nadaljujemo s poned. 9.9. in zaključimo v 

soboto 14.9. V prihodnjem tednu bodo vse maše zvečer ob 19.00. Pri eni 

od teh maš, bo tudi srečanje g. nadškofa z birmanci in skušnja. Datum 

sporočim prihodnjič. 

OPZ »LUČKE«: Otroški pevski zbor Lučke v svoje vrste vabi nove člane! 

Redne vaje bodo tudi letos ob nedeljah med 8.45 in 9.45, petje zbora pri 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

drugi nedeljski maši pa približno enkrat mesečno. Kratek uvodni sestanek 

za vse nove in stare pevce ter starše bo v nedeljo, 8. septembra, ob 8.45 v 

župnišču, po sestanku pa bo za pevce sledila prva pevska vaja, ki se bo 

zaključila kot običajno ob 9.45. Vabljeni! 

 
 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
  1. sept.  2019 

22. navadna. ned.  

7.30     za žive in rajne župljane   
8.30    sestanek za starše birmancev 
10.00  za +  Marijo Ekart in Štefana st. in sina Štefana 
                       in Matildo Klarič  

 PONEDELJEK   
    2. sept.  

  Marjeta 
7.30    za +  Rozalijo in Janeza Pernata, Heleno in  
                      Janeza Potiska 

    TOREK 
    3. sept. 

Gregor Veliki, 
papež 

7.30    za +  Franca Medveda obl. in Marico in Albino  
                      in Janeza Zafošnika 

    SREDA 
    4. sept.  

Rozalija Sicilska 
7.30    za +  Tiliko Paj obl., Marijo in Ivana in Nežo in  
                      Štefana 
                      (Molitvena ura za domovino) 

   ČETRTEK 
    5. sept.  

Mati Terezija, red. 
19.00  za  +  Romana  Dolenca 
                 (Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice) 

  I.  PETEK 
    6. sept.   

Zaharija 
Birmska 9 - dnev. 

7.30    za  nove duhovne in redovne poklice 
16.00    odhod birmancev na duhovne vaje na Bled 
             Začetek birmanske 9 - dnevnice 

 I.  SOBOTA 
     7. sept..  

Regina, devica 
Birmska 9 – dnev. 

19.00  za +  Antona in Ano  Frangež in Vikico  
                      Doberšek 
             (Molitvena ura pred S.R.T. za družine) 

    NEDELJA  
  8. sept. 2019 

23. navadna ned. 
Marijino rojstvo, 
mali šmaren 

7.30     za žive in rajne župljane 
10.00   za +  Jožeta  Plajnška 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

KRST JE PREJEL: 
Bektašević Žužek Enej,  

Čestitke!    


