
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ČE KDO HODI ZA MENOJ… 

 

Evangeljski odlomek današnje nedelje je eden tistih, ki bi ga poskušali 

zaobiti in ga omiliti kot preveč trdega za ušesa sodobnega človeka. 

Prisluhnimo:»Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: 

'Če kdo pride k meni in ne sovraži svojega očeta, matere, žene, otrok, 

bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne 

nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec … Takó 

torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj 

učenec'.« Takoj na začetku pojasnimo neko stvar. Evangelij je na trenutke 

izzivalen, nikoli pa ni protisloven. Malo naprej v evangeliju po Luku Jezus 

odločno opominja, da je treba spoštovati očeta in mater (prim. Lk 18,20) in 

glede moža in žene pravi, da morata biti eno samo telo in da človek nima 

pravice ločiti tega, kar je Bog združil. Kako nam lahko torej sedaj reče, naj 

sovražimo očeta in mater, ženo, otroke, brate in sestre? Da ne bi videli 

pohujšanja tam, kjer ga ni, je treba upoštevati neko dejstvo. Hebrejščina 

nima primernika za več ali manj (ljubiti neko stvar bolj ali manj kot neko 

drugo); poenostavi in vse zoži na ljubiti ali sovražiti. Stavek: »Če kdo pride 

k meni in ne sovraži svojega očeta, matere …«, moramo torej razumeti v 

smislu: »Če kdo pride k meni ne da bi imel mene rajši od svojega očeta in 

svoje matere …«. Da bi to razložili, bo dovolj, če preberemo isti odlomek v 

evangeliju po Mateju, ki se glasi takole: »Kdor ima rajši očeta ali mater 

kakor mene, ni mene vreden«                                          VIR: Cantalamessa 
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NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2019/20. 

Spoštovani starši, dragi veroučenci!     

Komaj je minil prvi teden novega šolskega leta in se zdi, da je tako poln 

urnik, da ga ne bo moč izpolniti. Pa še toliko stvari načrtujemo, kaj vse še 

želimo vključiti v to šolsko leto. Bomo vse to zmogli? 

Ne bojmo se! Strah človeka bega in ga naredi 

negotovega. Ne bojte se! Neka zgodna takole 

pripoveduje:  

 Nekega jutra je smrt šla proti mestu. Človek, ki jo je 

srečal, jo je vprašal: »Kaj pa ti tukaj? Kaj hočeš?« - »Prišla sem po sto 

ljudi,« je odgovorila smrt.  »Grozno!« se je zdrznil človek. »To je moje 

delo,« je odvrnila smrt. 

     Mož je pohitel, da bi posvaril ljudi, kaj namerava smrt. Zvečer je mož 

zopet srečal smrt in ji očital: »Rekla si mi, da si prišla po sto ljudi, zakaj si 

jih potem vzela tisoč?« Smrt je odgovorila: »Jaz  sem držala besedo in sem 

vzela samo ljudi, drugi so umrli zaradi strahu.«  

Strah je bil in bo vedno, usodna bolezen srca. Jezus nas pa opogumlja, »Ne 

bojte se, jaz sem z vami vse dni, …« Zaupajmo, z nami je, pri vsakem od 

nas, na vsakem koraku. ON daje moč in vse bomo zmogli, kar bo za nas 

dobro in potrebno. (B.Rustja, Zgodbe) 

 

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. 

 

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

veroukom noben dan v tednu  prej kot ob 14.30. Upajmo na dobro rešitev. 

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 Ognjišče, za vse generacije. 

   

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 bo 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, od 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:  22. sept. se približuje. Nekaj se jih je že 

prijavilo za udeležbo na Slomškovo nedeljo v Prekmurju. Hvala vsem 

prijavljenim. Vendar, to je komaj ¼ avtobusa.  Tisti, ki še morda oklevate, 

odločite se in se prijavite.  Vsi bi radi, da bi bil Slomšek svetnik, ampak to 

ni odvisno od Rima in Vatikana, ampak od nas. Če tam vidijo, da ga mi 

častimo, prosimo in se mu zahvaljujemo, je to velika spodbuda, za 

kongregacijo v Rimu, ker vidijo, da je Slomšek »živ« med slovenskimi 

verniki. Zato lepo povabljeni, pokažimo, da nam Slomšek 

veliko pomeni.    

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. Prijavite se pri gospe 

Vidi, vožnjo pa plačate na avtobusu. Lepo, povabljeni ! 

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 

drugi nedeljski maši pa približno enkrat mesečno. Kratek uvodni sestanek 



Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO 

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. Vabljeni! 

SV. BIRMA: Ne pozabimo na naše birmance in njihove družine. 

Udeležimo se sv.birme prihodnjo nedeljo in pokažimo jim, da smo z njimi. 

Naj nas birmanci vidijo in čutijo, da smo res z njimi.  Vse nam bodo vrnili 

ob svojem času!? 

 
 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
  8. sept.  2019 

23. navadna. ned. 
Marijino rojstvo, 
mali šmaren  
Birmska 9 - dnev. 

7.30     za žive in rajne župljane   
10.00  za +  Jožeta  Plajnška  

 PONEDELJEK   
    9. sept.  

 Peter Klaver  
Birmska 9 - dnev.  

19.00   na čast  Sv. Duhu  za  dobro  pripravo  na  sv.  
             birmo 

    TOREK 
    10. sept. 

Nikolaj Tolentinski 
Birmska 9 - dnev. 

19.00    za +  Angelo Žunkovič obl., Franca, 2x stare  
                      starše in sorod. 

    SREDA 
    11. sept.  

Bernard in 
Bonaventura 
Birmska 9 - dnev.  

19.00    za +  Branka  Medveda 

   ČETRTEK 
    12. sept.  

Marijino  ime 
Birmska 9 - dnev. 

18.30   srečanje birmovalca z birmanci - skušnja 
19.00  (spovedovanje staršev in botrov) 
19.00  za mašne strežnike,  ministrante 
           (Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice) 

    PETEK 
    13. sept.   

Janez Zlatousti 
Birmska 9 - dnev. 

19.00    za  + Franca  Unuka in sorod. 

    SOBOTA 
     14. sept..  

Povišanje sv.Križa 
Birmska 9 – dnev. 

19.00  za +  Vilija Krajnca obl, 2x starše in vse  
                       sorodnike 
             (Generalka pred birmo: birmanci in starši) 

    NEDELJA  
  15. sept. 2019 

24. navadna ned. 

Sv. birma 

7.30     za žive in rajne župljane 
10.00  1.  za  birmance in njihove družine 
            2.  za blagoslov novega veroučnega leta   

 

 

 

 

 
 

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


