
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SKRITI ZAKLAD IN DRAGOCENI BISER! 

V današnjem nedeljskem evangeliju sta dve kratki priliki, vsaki je 

namenjena le ena vrstica, vendar sta zelo sporočilni. Prva pravi: 

»Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo 

našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in 

kupil tisto njivo.« 

Jezus se je doslej zatekal k podobam iz kmečkega življenja. Zdaj pa isto 

misel pove s podobo iz trgovskega življenja, da bi ga tako razumeli tudi 

pripadniki druge velike skupine ljudi njegovega časa. To so bili prav 

trgovci. Pravi: 

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde 

en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.« 

Nevarno je, da bi ti priliki zamenjali za zgolj dve simpatični podobi iz 

življenja. Nahajamo se namreč pred dvema glasnima pozivoma trobente, ki 

človeka, ki razume njuno sporočilo, ne pustita več pri miru do konca 

njegovega življenja. Kaj je hotel povedati Jezus? Bolj ali manj tole: Odbila 

je odločilna ura zgodovine. Na zemljo je prišlo Božje kraljestvo! Kaj to 

pomeni? Tisto, kar so očaki pričakovali, kar bi preroki želeli videti, pa niso 

videli: Bog, ki prihaja, da bi rešil svoje ljudstvo, da bi ga osvobodil greha 

in smrti in ga uvedel v svojo bližino. 

 

VIR: Cantalamessa 

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

26.7.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   28                  Krištofova nedelja 



MESEC JULIJ – POČITNIŠKI MESEC 
Kratek povzetek srečanja ŽPS, dne 19.07.2020 
Ob prisotnosti 17 članov od 24, smo obravnavali naslednje točke: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje, o katerem ni bilo pripomb. 

2. Pogled naprej, o življenju župnije:  Kako vidimo župnijo v prihodnosti? 

Vsi opažamo, kako pada obisk vernikov, manj otrok v cerkvi in pri verouku, manj 

ministrantov, manj sredstev za župnijo, težje vzdrževanje, …   Kaj storiti? Kljub 

hitremu slabšanju razmer v župniji, ne smemo biti črnogledi, ali reči, kaj pa jaz 

morem, nič se ne da narediti. 

Ohranimo to, kar je že, kar dobro funkcionira. (Župnijska Karitas, ŽPS; Gospodarski 

svet, Molitvena skupina, Delovna skupina, Vokalna skupina Utrinek, OPZ Lučke, … 

Negujmo povezanost v župniji. Ne bodimo egoistični. Nikoli reči, »Kaj me briga«! 

Odgovorni smo za svoje otroke in vnuke. Njim zapustimo v dobrem stanju to, kar smo 

mi od svojih prednikov dobili in posredujmo jim verske vrednote.  Meni so jih moji 

starši posredovali, in nimam pravice jih obdržati zase, ampak posredovati naprej. 

Bodimo zgled v molitvi, obisku sv. maše, prejemanju zakramentov, opravljanju 

dobrih delih. Vsi kristjani smo, posebej še člani ŽPS povezovalci in graditelji 

medsebojne pomoči in sodelovanja v župniji.  Vsi smo tudi  povabljeni, da iščemo 

primernega kandidata za stalnega diakona, ki bo v župniji nujno potreben. 

3. Volitve članov ŽPS: Zaradi epidemije Kovid-19, so slovenski škofje vsem članom 

ŽPS, po vsej Sloveniji podaljšali mandat za eno leto.  Volitve, prihodnje leto.  

4. Župnijska romanja: Od vseh možnih destinacij, smo se odločili za župnijsko 

romanje na Kras in primorje (Dekani – Hrastovlje – Gračišče – Marezige – Krkavče. 

Romanje je predvideno od 19. do 21. oktobra 2020. Cena je 195,- €, če je najmanj 40 

romarjev. Prijavite se pri gospe Vidi (tel.: 041/293-927), kjer dobite natančne podatke.  

5. Duhovna obnova župnije:   Hvala za Vaš čut do župnije in povezanost z njo. To 

ste še posebej pokazali v času »Korone«, s svojimi materialnimi prispevki.  To je 

veliko vredno, vendar še ni dovolj. Potrebna je tudi povezava z Bogom, to pa je 

molitev. »Molitvena skupina« v župniji je »ostarela« in se je številčno zelo zmanjšala. 

Iščemo nove člane. Vzgled so nam dali člani ŽPS, ko so pristopili k Molitveni 

skupini. Hvala jim! Lepo povabljeni tudi drugi, da se nam pridružite. Lepo se 

zahvalim vsem članom ŽPS, ki so bili določeni da se udeležijo sv. maše, pri kateri se 

moli za nove duhovniške poklice. Bog jim povrni! 

Rožni venec pred drugo sv. mašo ob nedeljah, je do sedaj molila Lambergerjeva 

mama iz Dragonje vasi. Zaradi let in bolezni, ne more več. Bog ji povrni! Vnaprej bo 

to delo opravljala in molila ga. Nežika Žunkovč in Šikol.    

Zlata maša g. Vilija Brgleza:  V ned. 2.avg., ob 10.00 uri, bo imel g. Vili Brglez, 

doma iz Šikol in je sedaj župnik v Jarenini, ponovitev zlate maše v Cirkovcah. Lepo 

povabljeni k tej sv. maši, da se spomnimo našega rojaka.  Pridite! 

Župnijsko žegnanje, 15. avg.: Letošnje žegnanje bo nekoliko okrnjeno. Zaradi 

ukrepov Kovid – 19, bomo imeli samo slovesno sv. mašo s procesijo. Lepo prosim za 

sodelovanje v procesiji (nošenje neba in luči, križa in sveč, može iz Sp. Jablan; 

pritrkovalce, pevce-člane »Utrinka« in birmanke). Ob trenutnih razmerah, ne smemo 

imeti pogostitve  in druženja po maši, na dvorišču. Žal!  Lepo prosim za razumevanje!  



Sveta birma: Veroučenci  9 raz. bodo letos prejeli sv. birmo, v nedeljo, 20. sept. ob 

10.00 uri. Predviden birmovalec je g. nadškof Cvikl. Srečanje z župnijskimi sodelavci 

bo na dan skušnje otrok, v času 9-dnevnice. Datum bo določen naknadno. 

Obnova zunanjosti cerkve: Dobrih 14 let je minilo, od prejšnje obnove. Takrat je 

bila garancija na fasado 10 let. V tem obdobju ni bilo težav. Po 14 letih se pa kažejo 

potrebe po obnovi. Določene stvari bo treba popraviti, pokrpati, brusiti in celotno 

zunanjost na novo pobarvati. Če Bog da, bi z Vašo pomočjo, če boste seveda za to, se 

tega dela lotili prihodnje leto.   

  5.Razno:   

* Košnja trave okoli cerkve. Več kot 10 let, je to delo opravljala ga. Alojzija Rotvajn. 

Za njeno zvesto in natančno delo, se ji iskreno zahvaljujem. Bog ji naj bogato povrne 

in jo ohranja še naprej zdravo. Za naprej pa lepo prosim tisto vas, ki skrbi za čiščenje 

in krašenje, da tudi pokosijo okoli cerkve, kadar je to potrebno.  Hvala tudi za to delo. 

*  Zakonski jubilanti. Srečanje letošnjih zakonskih jubilantov bo v nedeljo, 23. avg. ob 

15.00 uri. Slovesnost bo potekala kot običajno, s to razliko, da ne bo po maši 

pogostitve. Zaradi prepovedi druženja večjega števila ljudi (Kovid – 19), žal ta 

pomemben del slovesnosti odpade. Okrogli jubilanti še dobijo vabila. Tisti, ki pa niste 

tukaj poročeni in nimamo Vaših podatkov in imate letos okroglo obletnico, pa prosim, 

da to sporočite ga. Vidi na tel. (Vida Zavec; 041/ 293 – 927), ali pa v župnišče.   
Dobro je slišati :   Krištofova ned.: : Vaš dar to nedeljo pri obeh sv. mašah je 

zahvala za srečno prevožene kilometre v enem letu. Zbrani denar odpošljemo v 

misijonsko pisarno v Ljubljano,  in je namenjen za vozila našim Slovenskim 

misijonarjem. Misijonarji, brez primernih vozil, v razmerah kakršne so, ne morejo 

opravljati svojega dela. Iskrena hvala za Vašo pomoč. 

COVID – 19, nova pravila:  

Slovenski škofje ordinariji so sprejeli dodatne preventivne ukrepe za manj 

okuženih z novim korona-virusom, ki so začeli veljati v torek, 21.7.2020. 

Zadnja navodila izpred treh tednov pa bodo nehala veljati. Novost je, da 

verniki ob nedeljskih in prazničnih mašah ob vstopu v cerkev v nabiralnik 

oddajo listek s svojo telefonsko številko, brez imena in naslova.  

V torek 21. 7.2020, so začeli veljati novi ukrepi, ki so jih sprejeli slovenski 

škofje ordinariji. Škatlo z listki bodo hranili 30 dni, v primeru epidemije pa 

jo bodo oddali pristojnim državnim ustanovam, da stopijo v stik z imetniki 

sporočenih telefonskih številk. Po preteku 30 dni jo bodo uničili. Če pa je 

bila pri maši navzoča okužena oseba, mora župnik na zahtevo pristojne 

državne ustanove posredovati telefonske številke navzočih pri določeni 

maši in o posredovanju podatkov obvestiti Slovensko škofovsko 

konferenco. Pri mašah ob delovnikih pa oddaja telefonske številke ni 

obvezna, saj duhovnik v tem primeru običajno pozna vernike.  

Sveta maša na prostem je dovoljena ob upoštevanju medosebne razdalje 1,5 

metra, ob razkuževanju rok in oddaji telefonskih številk vseh navzočih. Če 

medosebne razdalje ni mogoče zagotoviti, morajo vsi navzoči nositi maske. 



Dežurni ministrant:  

 

FRANGEŽ TEO 

Pri maši je lahko do največ 500 ljudi. Zaradi ukrepov za manj okuženih bo 

treba ob nedeljskih in prazničnih mašah pustiti svojo telefonsko številko. 

Pogostitve in posebni programi druženja po mašah do nadaljnjega niso 

dovoljeni. Birme so do nadaljnjega vedno na prostem in le izjemoma v 

cerkvi.   Če se bo epidemiološka slika poslabšala in se bodo navodila 

države zaostrila, lahko vsak škof ordinarij za svojo škofijo sprejme dodatne 
omejitve na področju verskega oziroma bogoslužnega življenja župnij.  

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
 26. julij  2020 

17. navadna ned. 
Krištofova ned.  

 7.30    za žive in rajne župljane   (Blagoslov vozil) 
10.00  za + Jakoba Javorška obl., starše, sestro in  brata 

 PONEDELJEK   
 27 julij  

Gorazd, Kliment, 
Naum 

7.30    za +  Anico  Sagadin 

    TOREK 
    28. julij 

Viktor, Zmago 
7.30    za  + Štefana, Marijo, Vikico Doberšek in  
                     sorodnike 

    SREDA 
   29. julij  

Marta 7.30     za +  starše  Lampret 

  ČETRTEK 
    30. julij 

Peter Krizolog 
19.00   za +  starše  Goričan, Zlatka in vse Metličarjeve 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    31. julij 

Ignacij Lojolski 19.00   za +  Tjašo  Dobnik  obl. 

   SOBOTA 
     1. avg.  

Alfonz M. Ligvorij 19.00  za +  Sonjo  Pučko     (Molitvena ura za družine)                   

   NEDELJA  
   2. avg. 2020 

18. navadna ned.  
 

 7.30    za   žive in rajne župljane   
10.00  Zlata maša g. Vilija Brgleza   
            za +  Bojana Špraha, starše Kaiser, Godec in 
                      Marijo Vidovič  

Nova telefonska številka gospe Vide:   Gospa Vida ima nov telefon  

in jo dobite samo na to številko: 041/293 – 927.  
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  


