
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

 ČOLN SO PREMETAVALI VALOVI!  

Zadnjič smo zapustili Jezusa in njegove učence sredi velikega veselja. 

Jezus je pravkar pomnožil kruh in ribe; vsi so jedli in se nasitili. To je bil – 

sem rekel zadnjič – najbolj vesel piknik v zgodovini. Navdušenje ljudi nad 

Jezusom je preseglo vse meje, nekateri so celo pomislili, da bi ga postavili 

za kralja. 

 

Lepo se je bilo poveseliti in uživati v praznovanju. Jezus pa (in tukaj 

vstopamo v današnji evangelij) »primora« učence, da so šli v čoln in se 

prepeljali na drugo stran. Noče, da bi se zadrževali ob uspehu in bi 

pozabili, kakšno pot imajo pred seboj. On pa je med tem »odpustil« 

množice. Malo prej so apostoli namignili Jezusu, naj »odpusti« množice. 

Toda Jezus jih ni poslušal; najprej je hotel ljudi nasititi. Zdaj pa, ko so se 

nasitili, jih lahko mirno odpusti. 

 

Ko so se množice razšle, se je on umaknil sam na goro in tam molil. Spusti 

se noč. Nad jezerom se razbesni hud vihar in valovi so začeli premetavati 

čoln. Jezus jim »proti jutru« pride naproti tako, da hodi po vodi. Ker se je 

Peter hotel prepričati, da je zares on, je rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, 

da pridem po vodi k tebi.« V tako resni stvari noče delati po svoji pameti, 

noče skušati Boga in do tu ravna prav. 

VIR: Cantalamessa 
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MESEC AVGUST, MARIJINO VNEBOVZETJE  

 

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV. MAŠI:  

Kadilo: Ne pri vsaki, ampak samo pri slovesni sv. maši lahko uporabimo 

kadilo, ki napravi Božjo službo še bolj slovesno. Pokaditev je znamenje 

Božje bližine in nas dviga kvišku, k Bogu.  

Pri slovesni maši uporabljamo kadilo:  

*Slovesni vhod k oltarju. Pred začetkom maše (med petjem 

pesmi) duhovnik pokadi oltar  

*Pred evangelijem (slovesni hod z evangeljsko knjigo, od 

oltarja do ambona)  

*Pri darovanju (pokaditev darov na oltarju, nato oltarja, 

mašnika in ljudstva) 

*Med povzdigovanjem pri slovesni sv. maši (ministrant pokadi sv. hostijo 

in kelih) 

*Izpostavljeno  Najsvetejše v monštranci (pri molitveni uri, ali pri procesiji 

(4. evang.) in ob zaključku procesije okoli cerkve). 

 

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). Seveda vsi z maskami. Gost letošnjega žegnanja 

bo. G. Bernard Geršak iz Maribora. Ob trenutnih razmerah, 

ne smemo imeti pogostitve  in druženja po maši, na dvorišču. 

Žal!  Lepo prosim za razumevanje!  

Obnovili bomo tudi posvetitev slovenskega naroda Mariji. Ob 

tem pa ne pozabimo, da smo bili velikokrat uslišani po njeni 

priprošnji. Zato se ji ne le enkrat na leto, ampak vsak dan priporočajmo. Za 

to imamo tri razloge: 1.) Skupaj z njo želimo slediti njenemu zgledu, kako 

je spolnjevala Božjo voljo. 2.) Njeno materinsko varstvo, ki ga 

potrebujemo sami, župnija in slovenski narod. V času epidemije smo 

močno občutili svojo krhkost in nemoč. 3.) Hrepenenje po nebeški sreči, za 

katero upamo, da je bomo deležni po naši zemeljski smrti. Lepo, lepo 

vabljeni! 

 

ZAKONSKI JUBILANTI. Obletnice poroke so posebni dnevi. Mnogi si 

na ta dan privoščijo romantično večerjo. Nekateri možje presenetijo žene z 

rožami, ali žene napravijo možu najljubšo sladico. Morda si mož in žena 



sama ali skupaj z otroki ogledata poročni album, ali si zavrtita kakšen 

posnetek. Morda si prižgeta poročno svečo in se ob njej zahvalita za 

preteklo leto. Morda gresta skupaj k sv. maši. Člani Župnijske Karitas pa 

so za vas pripravili skromno pozornost:  

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.   

 

DOBRO JE SLIŠATI :   POČITNICE, DOPUSTI, …,  

POČITNIŠKO VESELJE 

Dobri Bog, podaril si mi ta prosti čas mojega dopusta. 

Daj, da doživim to, kar bi dejansko moral biti dopust: 

Da si privoščim stvari, ki si jim v vsakdanjem življenju 

ne morem. 

Da si dovolim živeti preprosto, da ne bi vedno mislil na 

to, na kaj ne smem pozabiti.  

Počitnice me vabijo k praznovanju življenja, ki si mi ga podaril. V 

praznovanju mojega življenja sem prost vseh obveznosti,ki me sicer 

pogosto težijo. Blagoslovi ta počitniški čas,da se bom iz 

srca veselil, lepote tvojega stvarstva. Daj, da bodo ti 

počitniški dnevi zame prijetni dnevi, da spet zajamem 

moč, ki sem jo zadnje čase izgubil, da se dobro spočit 

vrnem k svojemu vsakdanjemu delu.  (Anzelm Grün) 

 

Lepa misel:  

* Kjer se prav moli zdravamarija, tam sta spoštovanje žene in dostojanstvo 

   matere dobro zavarovana (M. Faulhaber). 

* Svetnik je človek, ki se nikdar ne preda preplahu. Zanj preplah ne 

   obstaja. Nosilec preplaha more biti samo hudič (A. Rebula). 

* Poskušaš ubežati svojemu življenju in misliš, da nisi na pravem mestu? 

   Nikar! Spoznal boš, da si na pravem mestu, če iskreno verjameš, da tam,  

   kjer živiš, nisi le koristen, ampak nujno potreben (M. Quoist). 

 



Dežurni ministrant:  

 

PERNAT BLAŽ 

ZAHVALA GOSPODU ROMANU EKARTU: Leta minevajo in vsako 

nedeljo  imamo v rokah nov  »Marijin list«. Brez velikega dobrotnika, g. 

Romana in ga. Adrijane, bi ga ne imeli. Iskreno se jima zahvaljujem za 

zvesto in veliko pomoč župniji v tej obliki, ki traja že 16 let. Bog naj 

blagoslavlja njihovo delo še naprej in ju ohranja zdrava in vse delavce v 

podjetju.    

 

OZNANILA:  
DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    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) 

 PONEDELJEK   
 10  avg.  

Lovrenc, diakon 7.30    za + Marijo in Antona Šešerko 

    TOREK 
    11. avg. 

Klara, Jasna 
7.30    za  + Jožeta Klasinca obl., 2x starše in vse  
                      sorodnike 

    SREDA 
   12. avg.  

Ivana Šantalska 7.30     za +  Alojzijo in Franca Javornika 

  ČETRTEK 
    13. avg. 

Radegunda, 
kraljica 

19.00   za +  Antona Peršuha obl., 2x starše in vse  
                       Zafošnikove 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    14. avg. 

   Maksimiljan 
Kolbe (mučenec) 

7.30     za  +  Stanka  Sagadina  30. dan 
19.00   za +  Angelo Dobič obl. in Franca 

   SOBOTA 
     15. avg.  

Marijino 
vnebovzetje 
( žegnanje ) 

7.30     za žive in rajne župljane 
10.00  (Procesija okoli cerkve s 4 evangeliji)  
             za + Jožefo obl. in Franca Kušarja, vse žive in 
                      rajne sorodnike                           

   NEDELJA  
   16.  avg. 2020 

20. navadna ned.  
 7.30    za   žive in rajne župljane   
10.00   za +  Jožefa Pernata in starše 

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 Strašek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si  


