
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SVOJ MIR VAM DAJEM 

 

Sveti Anton Padovanski (1195–1231) goduje 13. junija in je eden od 

najbolj priljubljenih in poznanih svetnikov. 

Samo enajst mesecev po njegovi smrti ga je papež Gregor IX. (1227–1241) 

že razglasil za svetnika, kar je v zgodovini Cerkve najkrajši beatifikacijski 

postopek. Papež Pij XII. (1939–1958) ga je 16. januarja 1946 razglasil tudi 

za cerkvenega učitelja, kar dokazuje njegovo izjemno učiteljstvo ter veliko 

svetništvo. V znameniti baziliki sv. Antona v Padovi v Italiji, ki so jo 

zgradili kot nagrobno cerkev po njegovi smrti, vsako leto moli preko 5 

milijonov vernikov. Anton Padovanski je pogosto upodobljen kot pridigar 

ribam, kar temelji na najbolj znani legendi iz njegovega življenja. Ko je 

nekoč nameraval pridigati pred ljudsko množico, ga skoraj nihče ni 

poslušal, ribe pa so nenadoma pomolile glave iz morja in mu prisluhnile. 

Po legendi so se zaradi tega dogodka spreobrnili vsi prebivalci mesta 

Rimini. 0Antona velikokrat upodabljajo tudi z malim Jezusom v naročju; 

takšne so npr. slike El Greca (1541–1614) v Pradu v Madridu ali Murilla 

(1617–1682) v seviljskem muzeju v Španiji. Pogosto je naslikan tudi z 

Marijo, npr. na freski Agnola Gaddija (1350–1396) v cerkvi sv. Križa v 

Firencah. Ob njegovi podobi najdemo tudi lilijo, osla in ribe, hostijo, križ. 

Prizori iz Antonovega življenja so upodobljeni tudi na barvnih oknih v 

baziliki sv. Frančiška v Assisiju. 
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VIR: Katoliška 

cerkev0000000000000000000000000000000000000000000 

MESEC JUNIJ – ROŽNIK – SRCE  JEZUSOVO 
Epidemija  COVID – 19: Slovenski škofje so na 

119 redni seji sprejeli nove ukrepe o sproščanju 

preventivnih prejšnjih ukrepov. Nova navodila veljajo 

od torka 2.6.2020, do preklica. 
Sv.maša:  

- V cerkev pridejo zdravi verniki, ki nimajo 

simptomov okužbe dihal, 

   ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. 

- Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred okužbo. Ob  

   vstopu v cerkev, si mora razkužiti roke in ohraniti razdaljo 1,5 m, razen 

   družinski člani. Če to ni mogoče, mora nositi zaščitno masko. 

- Voda v kropilniku ne sme biti.  

- Na koru so lahko organist in pevci v razdalji 1,5 m. 

- Rokovanje med mašo odpade. Priporoča se pogled, priklon, nasmeh. 

- Sv. obhajilo se prejema samo na roko. 

- Duhovnik, ki je prehlajen in ima vročino (kaže simptome bolezni), ne sme  

  javno maševati. 

- Pobiralci darov med mašo, nosijo maske. 

- Po vsaki sv. maši, je treba cerkev prezračiti. 

- Sv. maša na prostem je dovoljena v razdalji 1,5 m, 

oz. uporabe maske, če  

  to ni mogoče. 

- Duhovniki morajo prenehati prenašati sv. maše po spletu. Ostanejo pa  

  prenosi sv. maš po TV in Radiu, ki so namenjeni starejšim in bolnim.  

 

ZAKRAMENT SV. SPOVEDI:   

  Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno, če je med spovedancem in  

  spovednikom (npr. PVC-folija). Spovednica se mora redno prezračevati. 

  Spovedanec si pred vstopom razkuži roke in vstopi z masko. Spoved je  

  možna v klopi, zunaj v naravi, v učilnici, v razdalji 1,5 m. Spovedovanje  

  po telefonu ali po spletu, je izrecno prepovedano. 

KRST, BIRMA, 1.SV. OBHAJILO, POROKA, 

BOLNIŠKO MAZILJENJE: 

Za krst in poroko, veljajo enaki pogoji kot za sv. mašo. 

1.sv. obhajilo: Po presoji duhovnika in dogovoru s starši 



in ustrezno pripravljenih otrok, je mogoče podeliti zakrament 1.sv.obhajila. 

Število otrok je odvisno od velikosti cerkve, z omenjenimi predpisi. 

Sv. birma: To za nas še ni aktualno, ker imamo sv. birmo v jeseni. Do 

takrat pa upamo, da se bodo stvari še bolj sprostile. 

Pogrebi: Pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju državnih ustanov. V cerkvi 

pa ob upoštevanju omenjenih predpisov.  

Oratoriji: Poletni oratoriji  in počitniško druženje lahko potekajo ob 

upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. 

Molitev v cerkvah in kapelah: Je možna, ob upoštevanju pogojev, ki 

veljajo za sv. maše.  

Župnijske pisarne: V pisarni je lahko le en obiskovalec, ki mora ohranjati 

razdaljo 1,5 m, nositi masko in si ob vstopu razkužiti roke. 

Ob vseh navodilih nas škofje prosijo, naj nadaljujemo z molitvijo za 

zdravje in blagoslov našega naroda ter konec epidemije.  

Če bi prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja in zaostrovanja 

državnih navodil, bo vsak škof za svojo škofijo sprejel dodatne omejitve za 

škofijo in župnije. 

Volitve novih članov v Župnijski pastoralni svet (ŽPS): 

Slovenski škofje so odločili, da se mandat dosedanjih članov ŽPS podaljša 

za eno leto. Zaradi razmer COVID-19, v času, ki je bil za to namenjen, 

volitve novih članov ni bilo mogoče izpeljati, bodo volitve naslednje leto 

2021, spomladi.  

Telovska procesija: Bo letos združena z Antonovim žegnanjem v 

Mihovcah. Zato to nedeljo 14. junija ne bo ob 10.00 sv. maše v Cirkovcah, 

ampak ste vsi povabljeni v Mihovce. Lepo prosim, pridite! 

Simboli in znamenja pri sv. maši: Današnji človek sprejema predvsem to, 

kar vidi, sliši, otipa, čuti. Čeprav je človek telesno, duhovno in duševno 

bitje, a si tega večkrat noče priznati.  

 

STOJA, POKLEK - KLEČANJE:  Stoja v vsakdanjem življenju je 

znamenje spoštovanja. Kadar pride v našo družbo imeniten človek, vsi 

vstanemo. Stoje se pozdravljamo in poslavljamo. Zato je stoja pri sv. maši 

znamenje spoštovanja in pripravljenost sprejemanja in poslušanja. Zato 

stojimo na začetku maše (kesanje), med evangelijem, povzdigovanjem, pri 

očenašu in ob slovesu - blagoslovu. 

Poklek je ena od oblik pozdrava. Ko pridemo v cerkev, lepo pokleknemo 

(pozdravimo) Jezusa. Zato naj bo poklek lep, spoštljiv, umirjen. S 

poklekom pokažemo, kaj nam Jezus pomeni in z njim damo zgled tudi 

drugim.  



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

Klečanje je znamenje globokega čaščenja, spoštovanja, vdanosti, priznanja 

grešnosti pred Bogom. Hkrati pa znamenje naše majhnosti pred Bogom, ki 

ga nekaj prosimo.    (Se nadaljuje)  

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
 14. junij  2020 

11. navadna ned. 

 7.30    za žive in rajne župljane  
10.00  za  žive in rajne vaščane Mihovc in Dragonje v. 
           Za + Jasmino Trčko obl. in Dragico (sv. maša 
               odposlana, a se  je tukaj spominjamo) 
           -  Mihovško žegnanje in Antonovska procesija. 
           - To nedeljo v Cirkovcah ob 10.00 ni sv. maše 

 PONEDELJEK   
 15. junij  

Vid, mučenec 
7.30     za +  Albina Vuka obl. 
13.20   verouk – 1. Obhajanci 
19.00  za +  Stanislava Žumana  30. dan 

    TOREK 
    16. junij 

 Tihon, škof 
 

7.30     za  +  Stanka Beraniča  obl. in sorod. 

    SREDA 
   17. junij  

Albert 
7.30     za +  Ludvika Vogrinca obl., sorodnike, starše 
                      in dva brata Beranič 

  ČETRTEK 
    18. junij 

G.J.Barbarigo 
19.00   za +  Tadeja  Belca  obl.  
              (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    19. junij 

Srce Jezusovo 
17.00  spovedovanje 1-obhajancev in staršev 
19.00   za  +  starše Napast, Lamberger in sorod. 
20.00  priprava na sv. krst 

   SOBOTA 
     20. junij  

Marijino 
brezmadež.srce 

19.00  za  +  Franca Draškoviča obl. , Zinko in starše 
                     (Molitvena ura za družine) 

   NEDELJA  
   21. junij 2020 

12. navadna ned.  
1. sv. obhajilo 

 7.30    za   žive in rajne župljane   
10.00  v zahvalo za 90 let življenja in za zdravje mame   
11.45  Krst :  Ana Vražič 

Župnijski TRR:  Župnija Cirkovce, Cirkovce 55 , 2326 Cirkovce;   TRR: SI56 

0420 2000 2888 209. Iskrena hvala! 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

KRST JE PREJEL: 
Luka Baklan,  

Sp. Jablane 16,  

Čestitke!  

   


