
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BITI TOLAŽNIKI! 

Približujemo se binkoštim in bogoslužje nas je začelo pripravljati nanje. 

Prvo berilo, ki je iz Apostolskih del, nam govori o Svetem Duhu. V 

Samariji so mnogi sprejeli krščansko oznanilo. Dva apostola, ki sta prišla 

pogledat iz Jeruzalema, sta kmalu lahko ugotovila naslednje dejstvo: ljudje 

so bili pravilno krščeni, ne kažejo pa nobenih znamenj, ki so običajno 

spremljala prihod Svetega Duha: veselje, navdušenje, čudežna znamenja … 

Takrat so apostoli naredili nekaj, kar napoveduje današnji zakrament 

birme: »Tedaj sta nanje polagala roke in prejemali so Svetega Duha.« 

 

V evangeliju Jezus govori učencem o Duhu z značilnim izrazom Tolažnik: 

 

»Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri 

vas vekomaj: Duha resnice.« 

 

Nekaj vrstic kasneje, ki jih nismo brali v današnjem evangeljskem 

odlomku, se vrne k isti temi rekoč: 

 

»To sem vam povedal med tem, ko še ostajam pri vas. Tolažnik pa, Sveti 

Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil 

vsega, kar sem vam povedal.« 

 

VIR: Cantalamessa 

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

17.5.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   18                  6.velikonočna nedelja 



MESEC MAJ = MARIJIN MESEC, vračamo se v cerkve  

Hvala vsem, ki ste prejšnjo nedeljo premagali strah in bojazen, da bi se 

okužili in prišli k sv. maši. Prav je, da se Bogu zahvalimo, da se v času 

epidemije nismo okužili, da smo preživeli karanteno brez večjih in težjih 

posledic. Ne vemo, kaj nas še čaka, zato si vzemimo čas za Boga , da nas 

bo varoval tudi naprej.  

Neki mož je želel preko reke. Na vsak način je hotel čim prej preko, kar bo, 

pač bo. Ko naredi nekaj korakov v vodo, ga vodni tok spodnese. Ker ni znal 

plavati, začne vpiti na pomoč. Nekdo ga sliši, priteče in mu vrže rešilni pas. 

Zgrabil ga je in z njim prišel na drugo stran reke. Tam 

ga je odložil (pustil) in nadaljeval pot, kot da se ni nič 

zgodilo.  

Mnogi ljudje se v nevarnosti obrnejo k Bogu. 

Nekateri to storijo samo v težkih trenutkih. Ko težava 

mine, zaživijo po starem. Za take ljudi je Bog kakor 

rešilni pas, uporabijo ga, ko so v nevarnosti. Ko ta mine, ga odvržejo. Jim 

bomo podobni ???   Lepo povabljeni k sv. maši tudi vsi ostali, se mu 

zahvalimo in bodimo povezani med seboj in z NJIM. Ne vemo, kaj nas še 

čaka! 

ŠMARNICE: 

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 spletu) 

- 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. Vsak dan 

bomo Mariji in Jezusu prinašali določeno osebo ali družino in zanjo molili 

ali se zahvalili.   

ZAHVALA:  Spoštovani in dragi župljani, lepo se Vam zahvalim za  vse 

Vaše dobrote in darove, ki ste jih prinesli v času epidemije. Posebej hvala 

za Vaš nedeljski dar v pušico in vse druge finančne darove v tem času, ko 

ni bilo sv. maš in nabirk.   

 Če pa kdaj ne morete v cerkev, ali Vam je v drugi obliki lažje, še 

vedno velja, da Vaš dar 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!  

 

ZANIMIVO: Pred 25 leti je napisal F. Juvan tole pesem:  

KDO SEM JAZ 

Od vseh strani reklame, mi ponujajo stvari:  

če jih rabim ali ne, to važno ni.  

V tej tekmi zmaga tisti, ki vpije bolj na glas:  

sploh ne vem, ali sem jaz še vedno jaz. 

 Kaj naj jem in kaj naj pijem, kaj 

oblečem, 

           kje naj spim: 

 Vsi odločajo, kaj naj si jaz želim.   

V kakšnem avtu naj se vozim, 

 Kakšen naj bo moj obraz: 

 Sploh ne vem ali sem jaz še vedno jaz. 

  KDO SEM JAZ? 

Časopisi in revije, televizija, radio, vsemogoče mi v glavo tlačijo. 

Mislijo na mesto mene, javno mnenje je ukaz: 

sploh ne vem, ali sem jaz še vedno jaz. 

KDO SEM JAZ ? 

 Stroji in ekrani so vzeli mi prijatelje, 

 skoraj sem pozabil, da imam srce.  

            Le hitim in se bojim, da bi me ne povozil čas:  

 Sploh ne vem, ali sem jaz še vedno jaz. 

 KDO SEM JAZ ? 

Nočem biti le številka, nočem biti kot robot. 

Človek sem, izbral si bom svobodno pot.  

In uprl se bom svetu, ki brez duše pušča nas: 

Le tako ostal bom jaz še vedno jaz. 

TO SEM JAZ ! 

Morda bo kdo rekel, ta pesem ne spada sem. Morda 

res ne, a vseeno nam poskuša odpreti oči, da bi videli, 

kako nas drugi, javno mnenje in reklame »vrtijo«, 

kako družba manipulira z nami, a se tega ne 

zavedamo. Odkrijmo, kaj potrebujemo in iz izkušenj 

karantene lahko vidimo, da:  »Manj  je velikokrat, 

več«.  



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

ODPOSLANE SV. MAŠE: 14x za + Marijo  Unuk;  3x za + Anico  

Sagadin;  

2x za dobrotnike;  2x za vse + Pernatove;  1x za + Miro Šramel.    
 

ZA DOBRO VOLJO:  BOSANEC pride k okulistu. Ta mu pokaže tablo s 

črkami: C Z W X N Q Y S T C Z in reče : ''Lahko tole preberete?'' – Bosanec: 

''Ja, poznam tega tipa.'' 
 
 

NA PLAŽI ena gospa reči sosedi: ''Je to vaš sin, ki zdaj meče mivko v mojo 

kopalno torbo?'' – ''Ne, moj sedaj preverja, če vaš radio deluje pod vodo.'' 
 

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
  17. maj  2020 

6. velikonoč. ned.  
 7.30    za žive in rajne župljane  
10.00   za  +  Antona Pleterška obl. in Ljudmilo 
19.00  za +  Marijo  Šešerko  30. dan  

 PONEDELJEK   
  18. maj  

Janez I., papež 
(prošnji  dan) 

7.30     za + Slavka Aubrehta obl. in Antona  
                     Valentana 

    TOREK 
    19. maj 

 Peter Celestin 
(prošnji  dan)  

7.30     na čast Materi Božji v zahvalo za pomoč 

    SREDA 
   20. maj  

Hilarij, škof 
(prošnji  dan). 

7.30     na čast Mariji Vnebovzeti za zdravje 

  ČETRTEK 
    21. maj  

Gospodov 
vnebohod 

9.00     za  + Štefana Trčko obl.  in  Angelo 
19.00   za +  Marijo  Dovnik  obl.                     

    PETEK 
    22. maj 

Julija (Julka) 
19.00   za +  Terezijo obl. in Antona Lambergerja,  
                       Koroščeve in Lambergerjeve 

    SOBOTA 
     23.. maj  

Servul, Socerb, 
Tržaški muč. 

19.00  za  + Vincenca Trčko obl., Alojza  Gajšta,  
                     Trčkove in  Gajštove 
                     (Molitvena ura za družine) 

   NEDELJA  
   24 maj 2020 

7. velikonoč. ned. 
        

 7.30    za   žive in rajne župljane   
10.00  za +  Ludvika Turka in starše in vse rajne iz  
                     družin Turk in Krajnc 

 
 

 

 

 

 

 

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


