
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

LOČITEV V SRCU 

V evangeliju današnje nedelje beremo: »Rečeno je bilo: Kdor se loči od svoje 

žene, naj ji dá ločitveni list. Jaz pa vam pravim: Kdor se loči od svoje žene, razen 

če se zaradi nečistovanja, povzroči, da ona prešuštvuje. In kdor se z ločeno oženi, 

prešuštvuje«. Ta beseda nam ponovno predlaga kočljiv problem ločitve. Toda jaz 

bi rad ob tem osvetlil neki vidik problema, ki je običajno zapostavljen. Mi težimo 

k temu, da zožimo problem ločitve zgolj na pravni in zakonodajni vidik; 

predvsem, odkar se je tega polastila politika. Ločitev v tem primeru pomeni doseči 

zakonsko ločitev od sozakonca, živeti določeno število let ločen, živeti nekaj časa 

sam in se potem, če človek želi, lahko ponovno civilno poroči. Toda v današnjem 

evangeljskem odlomku Jezus želi privesti to in druge zapovedi do njihove 

korenine, ki je srce. Ko govori o prešuštvu pravi: »Slišali ste, da je bilo rečeno: Ne 

prešuštvuj! Jaz pa vam pravim: Kdor koli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že 

prešuštvoval z njo.« Kakor torej v skladu z evangelijem obstaja prešuštvo v srcu, 

tako obstaja tudi ločitev v srcu. To se lahko zgodi tudi brez kakršnega koli 

omenjenega pravnega akta; preprosto tako, da človek ne ljubi več svoje žene oz. 

moža, ko se v svoji notranjosti loči od sozakonca in pač živi, ne da bi kogar koli 

ljubil ali pa se njegovo srce naveže na neko drugo osebo. Tako se ustvarja 

ločitveni zid, ki pa ni nujno uradna listina, do katere prideš s pomočjo advokatov, 

vendar je enako hud. To je v skladu z evangelijem že ena od oblik ločitve, ki se 

razlikuje od druge – pravne, zakonsko predvidene – oblike samo po tem, da še ni 

dokončna in nepreklicna. 

VIR: Cantalamessa 

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

16.2.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   5                   6. navadna nedelja 



FEBRUAR – 11.2., SVETOVNI DAN BOLNIKOV 

V torek, 11. Febr. na god Lurške Matere Božje, je 28. svetovni dan 

bolnikov. Jezus je  med svojim 33 letnim bivanjem na zemlji izkazoval 

posebno skrb bolnikom in tako dobesedno uresničil svoje besede: »Pridite 

k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek« (Mt 

11,28). Nekaj misli iz papeževega pisma ob Svetov. dnevu bolnikov. 

          Če je kaj tolažilnega za bolnike, je dejstvo, da se je trpeči Odrešenik 

izenačil z bolniki. Bolan človek, morda celo »pribit« na posteljo, je 

resnično podoben križanemu Odrešeniku – ki trpi. … 

In prav ta zavest, da je tudi Kristus trpel, je bolnikom 

v uteho. V uteho jim je tudi prejem bolniškega 

maziljenja. Zato, oskrbeti bolniku svete zakramente 

(spoved, bolniško maziljenje, sv. obhajilo), je enako 

nujno, kakor oskrbeti bolniku zdravila in nego. 

Zakramenti se bolniku podelijo ob začetku bolezni, kakor zdravila, ne na 

koncu, ko bolezen že naredi svoje. V 

              Sloveniji ima vsak vernik v katerikoli državni ustanovi pravico 

prejeti zakramente, če zanje prosi. In tega nimajo pravice preprečiti niti 

najbližji sorodniki.  

 

VOLITVE ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 

(ŽPS) 

Mandat članov ŽPS , se po petih letih izteka. V pripravi na izbiro novih 

članov ŽPS, bomo po župnijah prebirali pismo novomeškega škofa msgr. 

Andreja Glavana, ki je pri Slovenski škofovski konferenci zadolžen za 

člane ŽPS. Pravilna in dobra izbira novih članov ŽPS ima velik pomen za 

uspešno pastoralno delo v prihodnjem obdobju. Po drugih škofijah, župnije 

ukinjajo, pridružujejo, združujejo, ker ni duhovnikov. Zato bodo morali v 

prihodnje, člani  ŽPS  prevzeti večjo odgovornost za pastoralo po župnijah.  

Slovenski škofje so določili enoten datum, 22. marec  za volitve članov 

ŽPS, za vse  župnije po Sloveniji. Predstavitev novih članov ŽPS pa bo v 

nedeljo, 24. maja.  

          Naj bo izbira članov ŽPS res modra in 

premišljena, saj bodo župnikovi pomembni 

sodelavci za obdobje naslednjih petih let. 

V ta namen bomo vsak dan molili in prosili 

Svetega Duha za pravilno izbiro dobrih, zglednih, 

vernih mož in žena. (se nadaljuje) 

 



3. VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ,OČETOV IN 

SINOV, 14.3.2020 

Spoštovani možje in fantje, lepo povabljeni na to srečanje v 

Zavod A.M. Slomška, Vrbanska 30 (14.3.2020, ob 8.30). 

Naslov srečanja je:  »Vloga moža v odnosu do žene in 

družine«. Več informacij in prijava na spletni strani 

moskaduhovnost.si. Več: glej plakat pod korom na oglasni 

deski. 

RAZTROS PEPELA POKOJNIH NA POKOPALIŠČU: Pokop telesa 

rajnega v zemljo, je za katoličana najprimernejša oblika slovesa, saj je 

človek nedeljiva enota telesa in duše. Zato menimo, da naj se telesa naših 

pokojnih v krsti položijo v zemljo na blagoslovljenem pokopališču. S tem 

izrazimo vero v posmrtno življenje in pričakovanja vstajenja teles poslednji 

dan. Zato škofje močno spodbujamo vse vas kristjane, kjer je to le mogoče, 

v veri izberite tak način pokopa, kot ga je imel Kristus, to je pokop telesa v 

krsti. Pri pogrebnem obredu, naj po možnosti sodeluje župnijsko občestvo, 

da se tako pokaže povezanost rajnega in svojcev s Cerkvijo. Prav tako naj 

se proces slovesa od rajnega vključi obhajanje svete maše.  

 Za kristjana ni primeren način pokopa raztros 

pepela rajnega. Z raztrosom se izgublja tudi zemeljska 

sled za enkratnim človekom, ki ga je Bog ustvaril, 

Kristus pa zanj daroval samega sebe; zato so posmrtni 

ostanki kristjana vedno na nek način relikvije. V 

primeru pogreba z raztrosom pepela pokojnika opravi 

pogrebni obred duhovnik oz. diakon v mrliški vežici oz. cerkvi ob žari pred 

raztrosom, pri samem raztrosu pa voditelj pogreba ne prisostvuje. 

(Sporočila, 2020, št. 2, st. 26) 

 

ADVENTNA AKCIJA:  »OTROCI  ZA  OTROKE«: V Adventni 

akciji, od začetka adventnega časa do svečnice, so se naši otroci, ki 

obiskujejo verouk, odrekli kakšni stvari in to vsoto namenili za otroke v 

misijonih. Po razredih so zbrali takole: 1 r.= 80,- ; 2 r. = 48,- ;  3 r. = 137,- ;  

4 r. = 72,- ; 5 r. = 105,- ; 6 r. = 12,- ; 7 r. = 127,- ; 8 r. = 15,- ;  9 r. =   15,- 

€.  Vsega skupaj je  611,- €. Skupaj z darom »Sv. Trije Kralji« iz Drag.v. in 

Mihovc, so otroci zbrali za otroke v misijonih 965,- €. Iskrena hvala vsem 

veroučencem za podarjeno vsoto in staršem za spodbudo, zgled in morda 

njihov primaknjen euro.  Bog Vam bogato povrni! Denar je že odposlan.  

 

 
 

 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
16. febr.  2020 

6. navadna ned.   

  7.30     za žive in rajne župljane   
10.00  za +  Ivanko Voga obl., Silvo, Marijo in Janeza 
                       Ekarta 
18.00  Srečanje zakonska skupina  II. 

 PONEDELJEK   
   17. febr.  

Silvin, škof 7.30    za  zdravje 

    TOREK 
    18. febr. 

  Janez iz Fiesole 7.30    v  zahvalo 

    SREDA 
    19. febr.  

Konrad iz 
Piacenze 

7.30    v zahvalo za zdravje, Božje varstvo in srečo v  
             družini 

   ČETRTEK 
    20. febr.  

Leon Sicilski 
18.00  za +  Antona  Pernata 
               (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)      

    PETEK 
    21. febr. 

Irena Rimska, 
Mira 

7.30     za +  Veroniko  Horvat 
18.00  za +  Angelo  Avguštin  8. dan 

   SOBOTA 
     22. febr.  

Sedež ap. Petra 

18.00   za +  Romana Dolenca obl., 2x starše in  
                         sestre         (Molitvena ura za družine) 
15.00 – 18.00 Dekanijsko srečanje v Slivnici v župnišču, 
molivcev za duh. in red. poklice, za člane ŽPS in  člane 
molitvene skupine. Prijavite se g. Antonu Medvedu 

    NEDELJA  
   23.. febr. 2020 

7. navadna ned. 
 

  7.30    za žive in rajne župljane  
10.00    za +  Bineta Brgleza, 2x starše in sorod. 
18.00    Seja  Župnijskega pastoralnega sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

UMRLA JE: 

Bezjak Erika, 

Ptujska c. 39,  

Stara 67 let.  

Naj počiva v miru! 

UMRLA JE: 

Avguštin Angela 

Šikole 75,  

Stara 99 let.  

Naj počiva v miru! 

 


