
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KAKŠNO VESELJE JE V NEBESIH! 

V današnjem bogoslužju beremo celotno petnajsto poglavje evangelija po 

Luku, ki prinaša tri tako imenovane prilike »usmiljenja«: o izgubljeni ovci, 

o izgubljeni drahmi in o izgubljenem sinu. Vse tri prilike imajo istega 

protagonista, ki ni ne ovca, ne drahma in še manj izgubljeni sin, ampak 

Bog sam. On je pastir, ki je izgubil eno svojih ovc, on je žena, ki je izgubila 

svojo drahmo in je oče, ki je izgubil enega svojih sinov. Tudi namen 

pripovedi vseh treh prilik je isti: odgovoriti farizejem in pismoukom, ki so 

godrnjali nad Jezusom, ker je »sprejemal grešnike in z njimi jedel«. V eni 

od postnih nedelj smo že poslušali zadnjo od teh prilik, ki govori o 

izgubljenem sinu. Tokrat pa so pred nami razgrnjene vse tri skupaj in to nas 

zavezuje, da izluščimo skupno prvino vseh treh, njihov skupni ton, ki zveni 

skozi vse tri prilike. Skupaj bomo odkrili, kateri je ta skupni ton. Najprej v 

celoti prisluhnimo prvi priliki, ki je kratka, in bodimo pozorni, kolikokrat 

se pojavi pojem veselja, zadovoljstva, radosti: »Kdo izmed vas, ki ima sto 

ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti devetindevetdesetih v puščavi in gre za 

izgubljeno, dokler je ne najde? In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko 

pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: 'Veselite se z menoj, 

kajti našel sem ovco, ki se je izgubila.' Povem vam: Prav takó bo v nebesih 

večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 

devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja.« 

 

VIR: Cantalamessa 
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NOVO ŠOLSKO IN VEROUČNO LETO 2019/20. 

Verjetno ni očeta ali mame, ki ne bi svojemu otroku privoščila dobre šole, s 

tem pa, dobro pripravo na življenje. Vse, kar se otrok nauči, mu bo v 

življenju koristilo. Pa ne samo strokovno znanje, s čimer si bo služil kruh, 

ampak, tudi to, da bo ljubeč, zadovoljen,  umirjen, dober, srečen mlad 

človek, pozneje pa srečen očka in mamica. Mlad človek mora videti smisel 

življenja in vedeti, za koga živi in dela. To,  pa omogoči  človeku vera.   

           Najstniška leta sem končal brez verske vzgoje, potem se je pa začelo 

moje iskanje globljega smisla življenja, vere in Boga. Vse to sem našel, ko 

sem imel 24 let. V tistem času še Marije nisem dobro poznal in ko sem v 

sebi poglabljal odnos z Bogom, je Marija po tiho-po prstih stopala v moje 

srce. Prevzela me je s tisto svojo ljubeznijo, s katero se je popolnoma 

predala Božjemu načrtu. Vedno bolj sem doživljal, da le po njej lahko 

zaživim večjo povezanost z Jezusom.  

      V nekaj letih tesnejšega življenja z Marijo, sem bolj dojemal njene težke 

trenutke (nemoč ob križu, v naročju z mrtvim otrokom,…).A kljub vsemu, je 

ostala trden steber vere in ljubezni.  

Zgodilo se je, da sva šla z ženo v hribe in po strašnem padcu v prepad, mi 

je tam v prepadu, žena umrla na rokah. To so bili zame trenutki največje 

bolečine, a hkrati Marijine ljubeče bližine in 

navzočnosti. Trenutki, ki so se mi zapisali 

neizbrisno v srce. Brez vere in Marijine pomoči, 

bi te trenutke in mnoge druge, ki sem jih v 

življenju doživel, ne bi zmogel. (Arif 

Sulejmanović)  

Vsega tega in mnogo drugega se otroci učijo pri 

verouku in nikoli ne vemo, kdaj jim bo v življenju 

koristilo. Zato, dragi starši, pomagajte otrokom do 

močne in žive vere.     

Začasni urnik verouka je naslednji:    

1 r.= poned. ob 15.00;                          7r. = I.skup. poned. ob 13.00 

2 r.= torek   ob 14.30;                           7r. = II.skup., poned. ob 14.00 

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

4 r. = torek  ob 14.30;                          9 r. =   četrt. 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,  ima tudi  MAVRICA , branje za nižjo 

stopnjo, revija NAJST za višjo stopnjo in Ognjišče, za vse generacije. 



   

DOBRO JE SLIŠATI: STIČNA: Srečanje mladih v Stični. Avtobus iz 

naše dekanije pelje iz Slivnice, v soboto 21. 9. ob 

7.00,  iz Rač ob  7.15 uri.  V Račah stoji pri gasilskem 

domu. Lepo povabljeni dragi mladi , da se pridružite 

mladim v Stični in vstopite na avtobus tam, kjer Vam 

je ugodneje.  Domov se pripeljete najkasneje do 

devetih zvečer.  

Posvetitev Slomškove cerkve v Košakih: V luči jubilejev, 160 let 

Slomškovega prihoda v Maribor; 20 let 

Slomškove beatifikacije in 10 let gradnje 

Slomškove cerkve v Košakih, bo v nedeljo, 

28.9.2019, ob 10.00 uri molitvena ura, ob 11.00 

uri slovesna maša, med katero bo g. nadškof  A. 

Cvikl posvetil novo cerkev. Lepo povabljeni, da se pridružite in se 

zapeljete tja. Organiziranega romanja iz župnije ne bo!     

Romanje v Međugorje:  Iz agencije so sporočili, da je 

zelo veliko zanimanje za tokratno romanje v 

Medžugorje. Tisti, ki ste prijavljeni zagotovo greste 

zraven. Tisti, ki ste s prijavo oklevali, pokličite na 

Aritours v Maribor in se tam prijavite (tel. 02/252 16 

19). Ga. Vida prijav več ne sprejema.   

Slomškova nedelja:  Prihodnjo  nedeljo, 22. sept. , se 

odpeljemo iz Cirkovc ob 13.30 in smo do 15.00 v 

Prekmurju Gornji Bistrici. Ob 15.00 je molitvena ura, ob 

16.00 sv. maša. Po končani slovesnosti, se v večernih urah 

vrnemo. Prijavite se pri gospe Vidi, vožnjo pa plačate na 

avtobusu.  Avtobus zagotovo pelje. Če še oklevate, da 

greste zraven, pridite brez prijave, avtobus ima 53 sedežev. 

Lepo  povabljeni ! 

Sv. birma - zahvala:  Dragi birmanci, lepo se Vam zahvaljujem za lepo 

celoletno pripravo na sv. birmo. Hvala za obisk verouka in vse dodatne 

stvari, ki so nam pripomogle k pripravi.  Hvala tudi staršem 

za podporo in sodelovanje med letom, posebej še s prevozom 

na duhovne vaje in sodelovanjem  na dan sv. birme.  Lepa 

hvala animatorjem za delo po skupinah v zimskem času in še 

zlasti  Auerjevi Špeli in Perkovičevi Lari, za spremljanje 

birmancev pred tednom dni na duhovnem vikendu na Bledu.  



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB 

Velika zahvala gre tudi gasilskima društvoma iz Jablan in Šikol za prevoz 

otrok na Bled. Vsem in vsakemu posebej, iskrena in prisrčna HVALA! 

 
 
 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    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   

 PONEDELJEK   
    16. sept.  

 Kornelij in Ciprijan 
7.30    za + Katarino Klasinc obl., Franca , Marjetko,  
                     Jožeta in vse Brtolove  

    TOREK 
    17. sept. 

Robert Belarmino 7.30    za +  Bineta Brgleza, 2x starše in sorodnike 

    SREDA 
    18. sept.  

Jožef Kupertinski 
7.30    za +  Otilijo in Alojza Vrtnik obl. in Žumrove,  
                      starše Javernik in Liziko 

   ČETRTEK 
    19. sept.  

Teodor Angleški 
19.00  za +  Ivana  Krajnca  obl. 
           (Molitvena ura pred S.R.T. za duhovne poklice) 

    PETEK 
    20. sept.   

Enstahij, škof 
19.00   za  + Gerčko obl., Martina in Franca Korošca  
20.00           (Priprava na sv. krst) 

    SOBOTA 
     21. sept..  

Matej, (Matevž) 
S T I Č N A 

7.15     Odhod avtobusa iz Rač za Stično 
10.30   sv. maša v  »DOMU«  v Kidričevem 
19.00   za +  Jožeta obl., sorodnike Drevenšek in 
                       Jernejšek 
             (Molitvena ura pred S.R.T. za družine) 

    NEDELJA  
  22. sept. 2019 

25. navadna ned. 
Slomškova 
nedelja 

 

7.30     za žive in rajne župljane 
10.00   za +  Franca  Draškoviča 
11.00  Krst: Punčuh Lina 
13.30 odhod avtobusa za Prekmurje, Črenšovci 

Dežurni ministrant: Pernat  Jakob 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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


