
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

VSI SO JEDLI IN SE NASITILI! 

Prepričan sem, da ste ob poslušanju razlage evangelijev večkrat slišali 

govoriti o sinoptičnih evangelijih in o evangeljski sinopsi. Tokrat imamo 

priložnost, da razložimo, za kaj gre, da se tako nihče ne bo čutil 

izključenega ali pa v zadregi, ko bo slišal te malce težko razumljive izraze.  

 

Beseda sinopsa prihaja iz grščine in preprosto pomeni celovit, strnjen 

pregled, ki zaobjame več stvari z enim samim pogledom. Pridevnik 

sinoptičen pa lahko razložimo kar sami: optičen vsi dobro vemo, da ima 

»nekaj opraviti z vidom«, sin pa pomeni »z, skupaj«. Sinoptičen torej 

pomeni, da neko stvar lahko postavim ob drugo in ju skupaj ogledujem. 

 

Glede na to, ali je določen odlomek zapisan v enem samem od štirih 

evangelijev, v dveh ali treh, morda celo v vseh štirih, ima stran, ki ga 

prinaša, eno, dve, tri ali štiri stolpce. Če bi pogledali v sinopsi današnji 

odlomek o pomnožitvi kruha, bi na tej strani našli štiri stolpce, kar pomeni, 

da je zapisan v vseh štirih evangelijih. To je seveda izjema. Običajno na 

straneh niso štirje, ampak samo trije stolpci. In sedaj bom skušal to 

razložiti. 
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MESEC AVGUST  

 

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI:  

Sveče na oltarju: V vsaki cerkvi so vedno na oltarju ali ob oltarju sveče, ki 

med mašo gorijo. Ko sveče gorijo, se použivajo in s tem 

razodevajo, kaj je daritev. Goreča sveča je podoba Kristusa. 

Sama sebe použiva, okoli sebe pa širi svetlobo in toploto. 

Zase ne ohrani ničesar. Dokler je trohica moči v njej, gori, 

sveti in greje. V tem je Kristus podoben sveči. Njegova 

ljubezen ga je pripeljala na križ, kjer se je popolnoma daroval 

za nas. In to se dogaja na vsakem oltarju. 

Goreča sveča opominja tudi nas, naj ji bomo podobni. Naj širimo okrog 

sebe svetlobo, upanje in toploto. Tako postaja naše življenje svetlejše in 

bogatejše, zakaj, kdor svoje življenje izgubi, ga bo našel. (prim.Mt 10,39) 

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

Zaradi ukrepov Covid – 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). Seveda vsi z maskami. Ob 

trenutnih razmerah, ne smemo imeti pogostitve  in druženja po 

maši, na dvorišču. Žal!  Lepo prosim za razumevanje!  

 

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 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.   

ZLATA MAŠA G. VILIJA BRGLEZA:  

Veseli smo, da lahko skupaj z našim rojakom g. Vilijem rečemo Bogu 

hvala,  za 50 let duhovniškega poslanstva. Tukaj na 

Ravnem polju je skalilo to seme, ki že pol stoletja prinaša 

sadove v različnih župnijah MB-nadškofije. Tukaj je 

dozorel za služenje ljudem, kamor ga je pošiljal škof. Ni 

se izgovarjal, ne grem, ne znam, ampak je šel v zavesti, 

»Gospod, tukaj sem, pošlji me tja, kjer me potrebuješ«. Gospad 



zlatomašnik, hvala za predan zgled služenja Bogu in ljudem. Na priprošnjo 

Marije Vnebovzete Vam želimo zdravja in Božjega blagoslova pri 

duhovniškem delu še naprej. Z Vami, hvaležni rojaki.      

KRIŠTOFOVA NED.: :  Spoštovani dobri ljudje! Vaš dar prejšnjo - 

»Krištofovo nedeljo« je izjemen. Za pomoč pri nabavi 

primernih vozil našim misijonarjem ste darovali 1.400,00 €.  

Denar sem že odposlal. Iskrena hvala in Boglonaj! 

POČITNICE, DOPUSTI, RAZVEDRILO, PA TUDI 

OSAMLJENOST:Neki novinar je vprašal znano psihologinjo, ki je 

napisala več knjig o svetovanju: »Katero vprašanje vam najpogosteje 

postavljajo bralci vaših priljubljenih knjig?« Pisateljica uspešnic je dejala, 

da jo največkrat sprašujejo: »Zakaj sem tako 

osamljen(a)?« In kaj ljudem odgovorite? 

Svetujem jim: »Vključite se kam! Naredite kaj 

dobrega za druge ljudi.« Ljudje, ki potrebujejo 

našo pomoč, so vsepovsod okoli nas. Kamorkoli 

boš pogledal, jih boš našel. Vsakdo najde tisto, 

kar v življenju išče. (Zgodbe za srečo v družini, st. 147) 

Sovraštvo: Oče Nikolaj je pripovedoval o dveh bratih, ki sta sklenila, da 

bosta živela skupaj. Prvi se je pri sebi odločil: »Če bo moj brat kaj želel, 

mu bom ustregel.« Prav tako je mislil tudi drugi: »Izpolnil bom voljo 

mojega brata.« In mnogo let sta živela v veliki ljubezni. Ko je sovražnik to 

videl, je šel, da bi ju ločil. Postavil se je na vhodna vrata in se enemu 

pokazal kot golob, drugemu pa kot vrana. Tedaj je prvi rekel: »To je vendar 

golob!« In začela sta se prepirati ter sta ugovarjala drug drugemu; nato sta 

se stepla do krvi. Tega se je sovražnik veselil. »Pa 

sem ju skregal!« Po treh dneh sovraštva sta spoznala 

svojo zmoto. »Življenje v sovraštvu, to ni življenje«. 

Podala sta si roki in rekla: »Skregala sva se zaradi 

nekega ptiča, ko si rekel, da je ta ptič golob, jaz pa da 

je vrana«. Taka brezvezna malenkost pa tolikokrat 

pripelje do sovraštva. Se splača?  

ZA DOBRO VOLJO:  

NESREČA – ''Šef, poročil sem se. Rad bi povišanje plače..'' – Šef: 

''Poslušajte vendar. Za nesreče, ki se zgodijo zunaj podjetja, mi nismo 

odgovorni.'' 

UČENJE – ''Kaj si se po 20-tih letih zakona naučil?'' – ''Kako se brez 

hrupa odpre steklenica piva.'' 
 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB  

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    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  

 PONEDELJEK   
 3  avg.  

Konrad 
7.30    v zahvalo za zdravje, Božje varstvo in srečo v  
            družini   

    TOREK 
    4. avg. 

J.M. Vianney 7.30    za  + Gašperja Murko obl., Emilijo in Dragota 

    SREDA 
   5. avg.  

Marija Snežna 
7.30     za +  starše  Beranič, Lah in sorodnike 
                      (Molitvena ura za domovino) 
19.00   za +  Jožeta  Beraniča  30. dan 

  ČETRTEK 
    6. avg. 

Jezusova 
spremenitev na g. 

19.00   za +  Zdravka Sagadina, 2x starše in sorod. 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

 I.  PETEK 
    7. avg. 

   Afra, muč. 
7.30     za nove duhovne in redovne poklice 
19.00   za +  Vinka obl. in Elizabeto Benc, brata  
                       Milana in Vinka in sestro Ireno 

   SOBOTA 
     8. avg.  

Dominik, duhov. 
19.00  za +  Marjana Hergana, starše Letonja, vse  
                      Herganove in Kožuhove                             
                     (Molitvena ura za družine)                   

   NEDELJA  
   9.  avg. 2020 

19. navadna ned.  
 

 7.30    za   žive in rajne župljane   
10.00  za +  Franca Frangeža obl., Bertolove in Marijo 
                      Vivod           Krst: Frangež Filip, Cirkovce 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: Prisrčna hvala vsem pridnim 

iz Pongrc, ki ste skrbele za lepo okrašeno in čisto cerkev. Hvala g. 
Frančeku za košnjo trave. V avgustu pa lepo prosim vaščane Šikol.  

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  


