
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KOLIKOKRAT NAJ ODPUSTIM? 

 

Tema evangelija današnje nedelje je odpuščanje. Peter se je nekega dne 

približal Jezusu in ga vprašal: 

 

»Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do 

sedemkrat?« 

 

Jezus mu je odgovoril: 

 

»Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat.« 

(Sedemdesetkrat sedemkrat je način izražanja in pomeni vedno). 

Odpuščanje je nekaj resnega, za človeka zelo težkega, če že ne 

nemogočega. O njem ne moremo govoriti lahkotno, ne da bi se sploh 

zavedali tega, kar se zahteva od užaljenega človeka, od katerega 

pričakujemo, da bo odpustil. Skupaj z zapovedjo odpuščanja je potrebno 

človeka spodbuditi, zakaj naj to stori. 

 

 

 

 

VIR: Cantalamessa 

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

13.9.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   35                  24. navadna nedelja 



SEPTEMBER – ZAČETEK  ŠOL. IN VEROUČNEGA LETA  
Simboli in znamenja pri sv.maši:  
BRANJE BOŽJE BESEDE PRI MAŠI: Ni sv.maše, brez Božje besede. Ob 

delavnikih sta dva odlomka iz Svetega pisma, ob nedeljah pa trije. Tukaj 

nam spregovori Bog po Svetem pismu. Božje ljudstvo pa ob Božji besedi 

raste, se hrani in usmerja k Bogu. Tako napredujemo v veri, upanju in 

ljubezni. Če Božjo besedo sprejemamo z vero, nas ta vodi k spreobrnjenju 

in novemu življenju.  

          Nedeljska berila in evangeliji so razdeljeni tako, da v teku treh let, 

(Leto A, B, C) pridejo na vrsto vsi glavni deli Svetega pisma. Delavniška 

berila so razdeljena na dve leti (Leto I. in leto II.), evangeliji pa so vsako 

leto isti. Ob nedeljah sta dve berili in evangelij, ob delavnikih pa eno berilo 

in evangelij.  

Pomembno vlogo pri posredovanju mašnih beril ima bralec. Bralec 

mora tekst, ki ga bere poznati in vsaj delno razumeti, da ga z občutkom in 

razumljivo posreduje poslušalcem. Bralec običajno bere tudi prošnje za vse 

potrebe.   (se nadaljuje)   

Dobro je slišati :  

Sveta birma:  Marsikje so v letošnjem letu morali 

prestaviti datum sv. birme zaradi Korone. Pri nas je ostal 

datum ves čas isti in tudi birmovalec, ki je g. nadškof 

Alojzij Cvikl. Prihodnjo nedeljo, 20.9.,  med deseto sv. 

mašo bo podelil desetim birmancem zakrament sv.birme. 

Lepo povabljeni, pridite na sv.birmo z molitvijo 

podprimo naše birmance in njihove družine.   

Verouk v novem šolskem letu:   

Spoštovani starši, stari starši in veroučenci! 

Prvi teden verouka je za nami. Led je prebit, kako bo 

naprej, bomo videli.  

Urnik ostaja, kot je navedeno, po potrebi ga bomo 

spreminjali.  

Obrnimo se h Gospodu in ga prosimo pomoči:   

POGUM ZA MAJHNE KORAKE 

Gospod, ne prosim te za čudeže, prosim te le moči za vsakdanje 

življenje.  

Nauči me umetnosti malih korakov. Naredi me bistrega in iznajdljivega. 

Pomagaj mi, da bom znal ujeti pravi trenutek in videti to, kar je v življenju 

res pomembno. 



Prosim te, daj mi čut in moči za red in pravo mero, da ne bom divjal 

skozi življenje, temveč bom znal svoj čas modro razporediti. Daj mi 

modrost, da bom kdaj pa kdaj našel čas za užitke srca in duha.   

Daj mi spoznati, da sanje nič ne koristijo – ne o preteklosti in ne o 

prihodnosti. Pomagaj mi, da to, kar je potrebno narediti ta trenutek 

napravim kolikor se da dobro in da spoznam, da je sedanji čas najvažnejši. 

Obvaruj me varljivega prepričanja, da bi mi moralo iti v življenju 

vse gladko. Podari mi trezno spoznanje, da so težave, porazi, neuspehi in 

polomije neizogibne sestavine življenja, po katerih ljudje rastemo in 

zorimo.  (Antoine de Saint-Exupery)  

Kakšno bo letošnje šolsko leto in kaj nas čaka, ne vemo nič. Je 

skrivnost. Za nas je, ne pa za Boga. Karkoli že bo, vemo in verujemo, da 

nismo sami. Dal nam je, vsakemu posebej spremljevalca, »Angela varuha«.  

 

SPREMLJEVALEC NA POTI  

Naš angel varuh ni samo z nami, ampak tudi 

gleda Boga Očeta. 

Je v odnosu z njim. Je vsakdanji most. 

Od trenutka, ko se prebudimo, do trenutka, 

ko gremo v posteljo, nas spremlja. Je vez 

med nami in Bogom Očetom.  

Angel predstavlja vsakdanja vrata, odprta za srečanje z očetom. 

Angel mi pomaga hoditi, kajti gleda Očeta in pozna pot. 

Ne pozabimo teh spremljevalcev na poti. (Papež Frančišek) 

 

Začasni urnik verouka: 

1 r., poned., 14.30;        6 r., torek,   14.30  A raz. 

2 r., torek,    14.30         6 r., četrtek,14.30  B raz. 

3 r., torek,    14.30;        7 r., sreda,   14.00          

4 r., poned.,  14.30         8 r., sobota    8.00 

5 r., sreda,    14.30;        9 r., četrtek 14.30 

          Lepo prosimo, da voroučenci vrnejo podpisana spričevala  in 

učbenike, kolikor jih že niso konec prejšnjega šol. leta. 
 Prav tako prosimo, da prijavite otroka, ki obiskuje 1 raz., tudi k 
verouku.  

OTROŠKI PEVSKI ZBOR LUČKE in VOKALNA SKUPINA 

UTRINEK na začetku sezone v svoje vrste vabita nove pevce! Pevske 

vaje so enkrat na teden: za OPZ Lučke ob nedeljah med 8.45 in 9.45, za VS 

Utrinek pa ob petkih med 19.30 in 21.30. Pevske vaje bodo do nadaljnjega 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

izvajane ob doslednem upoštevanju navodil NIJZ in SŠK. Interesenti se 

prosim obrnite na zborovodjo Luko Gojkoška po telefonu (051 477 409) ali 

elektronski pošti (luk.gojkosekmail.com).  

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 13. sept.  
2020 

24. navadna ned. 
   

 7.30   za žive in rajne župljane    

10.00   NI  SV.   MAŠE  !  

 PONEDELJEK   
 14. sept.  

Povišanje sv.Križa 
19.00     za +  Antona, Angelo,  Marjana Hazenmalija  
                         in sorodnike 

    TOREK 
    15. sept. 

Žalostna Mati B. 19.00    za žive in rajne župljane 

    SREDA 
   16. sept.  

Kornelij in Ciprijan 
7.30      za +  Martina  Ribiča in vse sorodnike 
19.00    za  + Ano  Kline  7. dan 

  ČETRTEK 
    17. sept. 

Robert Belarmino 
19.00    za + Bineta Brgleza obl., 2x starše in sorod. 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    18. sept. 

Jožef Kupertinski 19.00   za + Ivana Krajnca obl. 

  SOBOTA 
     19.. sept.  

Teodor Angleški 

14.00   Poroka: Dobič Barbara – Strašek Jurij 
19.00  za + Venčeslava Pulko, Barbaro in Jožeta  
                     Marčiča 
                    (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   20. sept. 2020 

25. navadna ned.  
           
 »B i r m a«   

 7.30    za  žive in rajne župljane 
10.00   a.) za birmance in njihove družine (g. nadškof) 
             b.) na čast Sv. Duhu, za blagoslov v novem  
                   šolskem letu   

Sv. krst so prejeli:  Hergula Ema, Starošince 13/a in Flinčec Jernej in 

Simon, Sp. Jablane 44/c. Čestitke staršem in zdravja otrokom. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

UMRLA JE: 

Kline Ana 

Sp. Gorica 13  

Stara 90 let.  

Naj počiva v miru! 

 


