
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SVOJ MIR VAM DAJEM 

Osrednja oseba današnje Besede je pravičen človek, ki ga preganjajo: ker 

govori za marsikoga neprijetno resnico, ker je njegovo življenje stalen, tih 

in neprijeten opomin, ker drugi že v njegovem ravnanju vidijo obtožbo 

svojega krivičnega ravnanja; tak je nadležen, treba ga je odstraniti. 

 

– Jeremija svojemu ljudstvu in njegovemu vodstvu, ki se odvrača od Boga 

in se skuša vzpenjati na krivičnem tlačenju sočloveka, oznanja neprijetne 

stvari, kazen, in ko mu skušajo zapreti usta, vztraja: Gospod je z menoj kot 

silen junak, zato se moji preganjalci spotaknejo, nič ne premorejo – vztraja! 

 

– Gospod vabi k zaupanju in vztrajnosti širok krog svojih učencev: ne bojte 

se ljudi, bojte se tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel, Oče bdi nad 

vsemi, nič se ne zgodi brez njegove vednosti. 
V človeški družbi so kot njena stalnica vedno bili preganjalci in preganjani. 

Preganjalci prevladujejo, ker imajo moč, pogosto videz resnice in pravice, 

preganjanca pa predstavljajo kot upornika, škodljivega družbi, zato ga je 

treba kaznovati. Moč preganjalcev se zdi neuklonljiva, krepijo jo številni 

podrepniki – dokler preganjanim ni dovolj, vržejo preganjalce in se 

povzpnejo sami: včerajšnji preganjani sami postanejo današnji preganjalci, 

le podrepniki ostajajo isti. 

VIR: Cantalamessa  
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MESEC JUNIJ – ROŽNIK – SRCE  JEZUSOVO  

ZAKONSKI JUBILANTI: Zaradi številnih preventivnih ukrepov v času 

epidemije COVID-19, je marsikaj odpadlo. Med drugim tudi romanje 

starejših na Brezje, srečanje zakonskih jubilantov na Belo nedeljo in še kaj. 

Na Brezje letos žal, ne bomo romali, ker avtobus ne sme biti poln in bi bilo 

predrago. Srečanje zakonskih jubilantov pa bo, v nedeljo 23. avg., ob 15.00 

v Cirkovcah.  Tisti, ki ste se tukaj poročili in imamo Vaše podatke, dobite 

pisno vabilo na dom. Ostali, ki imate letos okroglo obletnico, pa ste se 

poročili kje drugje in nimamo Vaših podatkov, pa 

prosim sporočite ga. Vidi ali kateremu od članov ŽPS, 

ali pa v zakristiji, oz. župnišču. Tako si uredite 

dopustniški čas, da boste takrat doma. 

          Spoštovani jubilanti, (pa tudi drugi zakonci) 

opravičeno zaslužite za Vašo zvestobo, delo, razdajanje, pozornost,… 

oddih, nagrado, počitek. Ena od ponudb je tudi tale, ki so jo poslali 

Salezijanci iz Veržeja:  

V Zavodu Marianum v Veržeju pripravljamo za vse, ki bi si želeli 

nekoliko oddiha, pester poletni, jesenski in zimski program.   

      V poletnih mesecih bomo dali nekoliko več poudarka programom za 

družine z majhnimi otroki. V jesenskem in zimskem času pa smo se 

odločili, da damo več poudarka programom za upokojence in starejše. Prav 

iz tega razloga se sedaj obračamo na Vas, da v svojih župnijah povabite, 

predvsem starejše farane, da premislijo in se morda odločijo, da nekaj dni 

preživijo v našem Zavodu Marianum Veržej. Potrudili se bomo, da 

pripravimo programe, ki bodo zanimivi in jim bodo odgovarjali.  

Naša želja je, da omenjeno ponudbo posredujete vašim faranom, mi pa 

bomo poskrbeli, da se boste imeli lepo (dobra hrana, rokodelske delavnice, 

razne degustacije, terme Banovci, prijetno okolje v osrčju Prlekije) Za 
vprašanja in informacije: 02/5881346; http://marianum.si 

Pri nas boste lahko koristili tudi vavčerje (turistične bone), ki jih boste 

prejeli s strani države.  

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, 

volitev novih članov ni bilo mogoče izpeljati in bodo 

volitve naslednje leto, spomladi 2021.  

 



TELOVSKA PROCESIJA:  Lepo se zahvalim vsem, ki ste prišli prejšnjo 

nedeljo - na Antonovo, k Telovski procesiji v Mihovce. Hvala vsem, ki ste 

aktivno sodelovali pri procesiji (od čiščenja do postavljanja oltarjev pri 

posameznih hišah) in vsem ostalim, ki ste s petjem polepšali to slovesnost.   

Hvala vsem pridnim gospodinjam, za agape in pijačo po sv. maši. Vsem in 

vsakemu posebej, iskrena hvala! 

KVATRNA NEDELJA: Dva tedna nazaj (7.6), ob zaključku veroučnega 

leta, ste na  Kvatrno nedeljo pri obeh mašah darovali za semenišče in 

bogoslovje  600,- €. Na nadškofiji so rekli, da takih dobrih faranov kot so v 

Cirkovcah, v celi škofiji ni. Iskrena hvala za Vašo dobroto tudi v ta namen.  

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.  

KDAJ UPORABLJAMO POSAMEZNE DRŽE V CERKVI ?:  

-Od znamenja zvonca (pristop k oltarju), do konca glavne prošnje, stojimo.   

-Med berili in psalmom, sedimo. 

-Med alelujo in evangelijem, stojimo.   

-Med pridigo sedimo 

-Med izpovedjo vere in prošnjami za vse potrebe, stojimo 

-Med pripravljanjem darov, sedimo  

-Od povabila, ,,Molimo bratje in sestre, do konca - Skrivnost vere, stojimo,, 

-Pri Očenašu in vse do ,Gospod nisem vreden, da…, stojimo  

-Med obhajilom sedimo 

-Med prošnjo po obhajilu in blagoslovom na koncu maše, stojimo 

-Med sklepno pesmijo stojimo. 

Bolnike, starejše, invalide to ne veže in lahko ves čas sedijo. 

Upoštevaj tudi tihoto: Pri sv. maši je tihota pri nekaterih delih 

priporočena. Pri bogoslužju niso samo besede in kretnje, ampak tudi molk. 

Med besedili, Božjo besedo, petjem, molitvijo, je potrebna tihota. To ni 

tihota, ko se nič ne dogaja, to je sveta tihota. V tej tihoti lahko sedimo, 

stojimo ali klečimo. Pri maši je to na začetku pri spraševanju vesti., med 

spremenjenjem in po obhajilu.     (Se nadaljuje)  

 

ZA DOBRO VOLJO: ZGODOVINA SE PONAVLJA: »Očka, kajne, da 

si po krivici ponavljal osmi razred osnovne šole?« »Seveda, saj sem ti to že 

tisočkrat povedal. Zakaj me pa to sprašuješ?« »Ker se je danes zgodovina 

ponovila.« 

SPRIČEVALO: »Janezek, kje pa imaš spričevalo?« zanima očeta. Janezek: 

»Posodil sem ga Petru, da bo z njim prestrašil očeta.« 



Dežurni ministrant:  

 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    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  

 PONEDELJEK   
 22. junij  

Janez Fischer in 
Tomaž More 

7.30     za +  Martina Ribiča 

    TOREK 
    23. junij 

 Jožef Cafasso 7.30     za  +  Marijo Peršuh obl. 

    SREDA 
   24. junij  

Rojstvo Janeza 
Krstnika 

7.30     za +  Ivana Javernika 

  ČETRTEK 
    25. junij 

Dan državnosti 
19.00   za nove duhovne in redovne poklice 
              (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    26. junij 

Jožefmarija 
Escriva 

19.00   za  +  Antona, Uršulo in Avguština Pernat 

   SOBOTA 
     27. junij  

Ema,  (Hema) 
7.30     za +  Franca  Sternada  30. dan 
19.00  za  + Milana in Mihaela Klineta in starše Marčič 
                     (Molitvena ura za družine) 

   NEDELJA  
   28. junij 2020 

13. navadna ned.  
 

 7.30    za   žive in rajne župljane   
10.00  za zdravje, srečo in razumevanje v družini 

 

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  

UMRL JE: 

Beranič Štefan, 

Sp. Jablane 29,  

Star 87 let.  

Naj počiva v miru! 

KRST JE PREJELA: 
Ana Vražič,  

Dragonja vas 22,  

Čestitke!  

   


