
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

JAZ SEM DOBRI PASTIR! 

 

Evangelij četrte velikonočne nedelje je prvi del desetega poglavja iz 

evangelija po Janezu, ki govori o dobrem pastirju. Zato to nedeljo 

imenujemo »nedelja dobrega pastirja« in Cerkev nas vabi, da bi ta dan 

molili za duhovniške in redovniške poklice. 

 

Odlomek nam predstavi neko zanimivo značilnost. V vsaki od štirih period 

je opaziti nasprotje med dvema osebnostima, od katerih je ena dobra in 

druga slaba. O dobri osebnosti je rečeno, da je dobri pastir ovac, v ogrado 

vstopa skozi vrata, pozna ovce, ovce mu sledijo, zanje da življenje. O 

negativni osebnosti pa je rečeno, da je tat in ropar, spleza preko zidu, je 

ovcam tuj, ovce zbežijo pred njim, ovce krade in ubija. 

 

Kdo sta ti dve osebnosti? Glede pozitivne osebnosti je odgovor preprost: 

jasno je, da je to Jezus sam. Izraelci so bili v začetku nomadi, pastirji. To 

dejstvo je oblikovalo njihovo miselnost, njihove navade in tudi jezik. 

Odnos pastir-čreda je služil za opis odnosov med ljudstvom in njihovim 

kraljem ter med ljudstvom in Bogom. Bog je v pravem pomenu besede 

»Izraelov pastir«, ljudstvo pa se ima za »ovce njegove paše«. 

 

VIR: Cantalamessa 
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MAJ -  MARIJIN MESEC  

Spoštovani in dragi župljani! 

ŠMARNICE:  so stara ljudska pobožnost k Materi Mariji in ker so že 
stoletja, so ob majskih večerih postale nepogrešljive.  

Vse do letos, jih je spremljal  smeh, veselje in 
radost  na poti v cerkev, h križu, h kapeli na vasi  
in nazaj na poti domov.  Spremlja jih vonj po 
pomladi in cvetlicah, spremlja jih nek skrivnostni 
pridih Božje navzočnosti. 

Kaj pa letos, nam bo to odvzeto?  Nikakor! Res, trenutno se ne bomo 
mogli srečevati skupaj na utečenih mestih, ker je to še vedno 
prepovedano. Lahko pa imamo, čisto pravo šmarnično pobožnost 
doma, ki si jo sami pripravimo, v stanovanju ali kje zunaj.  Tudi 
šmarnice v zavetju našega doma ali dvorišča so lahko vse tisto, kar 
običajno ob majskih večerih doživljamo: mir, druženje, spodbudno 
branje, Marijino varstvo, …  

Naj bodo letos šmarnice čisto majčkeno drugačne in zato toliko 
bolj vaše.   

Namesto zgodb svetnikov lahko sami, vsak posebej, pove kakšen 
dogodek iz svojega življenja, ki je povezan z Marijo. Ali je to sam 
doživel, ali kje prebral, slišal, videl, … o čisto vsakdanjih stvareh, ki jih 
doživljamo v naših družinah. Za tem še zmolite:  

- Litanije Matere Božje (če nimaš molitvenika, 

    jih najdeš na spletni strani) 

- Desetko rožnega venca (10 x zdrava Marija) 

- Zapojete kakšno primerno Marijino pesem. 

Naj nas letošnje šmarnice spodbudijo v veri, da Marija 
prinese Bogu vsako našo prošnjo, ki jo položimo pred 
njo. 

Vsak dan bomo Mariji in Jezusu prinašali določeno osebo ali družino in 
zanjo molili ali se zahvalili.  Vi boste molili doma, jaz pa v cerkvi in tako 
bomo v duhu povezani kot ena velika družina.   

NAROČILO SV. MAŠ PO TELEFONU OZ. SPLETU: Hvala tistim, ki 

ste že naročili sv. mašo »na daljavo«. Mesec maj in junij sta večji del že 

zasedena, se pa še najde kakšen prost  dan. Pokličite in se dogovorimo tudi 

po telefonu 031/80 10 98, ali prek elektronske pošte:  janko.strasek@rkc.si  

mailto:janko.strasek@rkc.si


Čeprav se sv. maš trenutno še ne morete udeležiti, jih lahko v mislih 

spremljate in istočasno molite za svoje rajne. Sv. maše so ob isti uri, kot so 

oznanjene.   Lahko pa se svojih rajnih spomnite, ko spremljate sv. maše po 

radiu ali TV.   

PRVO SV. OBHAJILO,: Hvala spoštovani starši za 

razumevanje glede datuma 1.sv.obhajila in za poslane E- 

maile.  Doma se otroci skupaj s starši   pripravljajte na ta 

dogodek, izpeljali ga bomo, kakor hitro bo to mogoče.  Vse bo 

tako, da bo prav. Ostajamo v »navezi« in mislim na Vas!   

 
STANJE GOSPE VIDE:  Z veseljem vam sporočam, da se je 

gospa Vida vrnila iz bolnišnice domov in je v Cirkovcah. V sredo dopoldan 

so jo pripeljali. Kost, je že toliko trdna, da lahko hodi s hojico in tiste 

najosnovnejše stvari naredi sama. Kako bo naprej in koliko bo potrebovala 

našo pomoč, bomo videli.  Molimo zanjo, da bi bila čim prej samostojna. 

ZAHVALA:  Dragi župljani, nekateri posamezniki ste tako dobri, da 
pravočasno poskrbite zame in mi prinesete, kar potrebujem za jesti. 
Prisrčna hvala in Bog Vam povrni.  

 Lepo se zahvalim tudi drugim za Vaše darove, ki ste jih v tem času, 

ko ni sv. maš in nabirk, namenili za plačevanje položnic.  

 Za vaš dar se še naprej lepo priporočam, ki ga lahko prinesete 

osebno ali oddate v pošti nabiralnik pri stranskih vratih župnišča, ali pa 

nakažete na TRR: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55 , 2326 Cirkovce; 

Namen: Dar za cerkev. TRR: SI56 0420 2000 2888 209. Iskrena hvala! 

  

COVID – 19 : Papež Frančišek nas vabi, da v mesecu maju, v času 

epidemije koronavirusa, molimo rožni venec. Odkrijte molitev Rožnega 

venca. K temu nas vabi trenutno stanje. Še vedno smo v karanteni in nihče 

ni obvarovan pred okužbo. Samo v Italiji je okuženih s tem virusom umrlo 

okrog 150 duhovnikov in več kot toliko tudi zdravnikov. Če si zdravniki 

niso mogli pomagati, v koliko večji nevarnosti smo mi. Molitev nam 

pomaga premagovati trenutno stanje in se vsak dan 

izročimo Mariji, ki je zdravje bolnikov. Pri šmarnicah 

zmolimo eno 10 tko (10x Zdrava Marija) v ta namen.   

Za dobro voljo:   KOLESAR se sproščeno pelje 

pred tramvajem. Voznik tramvaja se jezi in zakriči za njim: ''Norec. Ali se 

ne moreš peljati kje drugje? – Kolesar: ''Jaz lahko.'' 
 



PRESENEČENJE - Ameriko je najbolj presenetilo to, da obstajajo problemi, 

na katere se ne da streljati.  
 

SANJSKA – Ona: ''Povej dragi, ali sem tvoja sanjska ženska?'' – On: ''Več 

kot to!'' – Ona: ''Koliko več?'' - On: ''30 kg.'' 
 

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
  3. maj  2020 

4. vel. ned. Ned. 
Dobrega Pastirja 

 7.30    za žive in rajne župljane  
10.00   za  +   Albino in Karla Žerjav  
11.30   za  vse žive in rajne vaščane Mihovc in Drag. 
                 vasi (Namesto v Mihovcah, maša v Cirkovcah) 

 PONEDELJEK   
  4. maj  

Florjan, Cvetko 7.30     za +  Marico  Baklan 

    TOREK 
    5. maj 

  Gotard, menih 7.30     za + Rozalijo in Ignaca Podgorška obl. 

    SREDA 
   6. maj  

Dominik Savio 7.30     za  vse + Mundove in Lahove ob obletnicah 

  ČETRTEK 
    7. maj  

 Gizela, opatinja 

7.30     za  +  Anico  Sagadin  8. dan 
19.00  za +  Angelo in Franca Dobiča, Sonjo in  
                      Srečka Sorška 
                     Molitvena ura za nove duh. in red. poklice 

    PETEK 
    8. maj 

Viktor, Zmago 19.00   za +  Nežo in Alojza Klajnška 

    SOBOTA 
     9.. maj  

Beat, Švičarski 
puščavnik 

19.00  za +  Zinko Mlakar, Franca in starše Draškovič 
                     Molitvena ura za družine in šmarnice 

   NEDELJA  
   10. maj 2020 

 5. velikonoč. ned. 
        

 7.30   za   žive in rajne župljane  (šmarnice) 
10.00 za + Tatjano obl., starše Hergan in sorodnike   
                    Goljat 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

UMRLA JE: 

Sagadin Anica 

Dragonja vas 22,  

Stara 91 let.  

Naj počiva v miru! 

 


