
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

POJDITE TUDI VI V MOJ VINOGRAD! 

Evangelij današnje nedelje je prilika o delavcih, poslanih na delo v 

vinograd ob različnih urah dneva, zvečer pa dobijo vsi enako plačilo. Ta 

prilika je bralcem evangelija vedno povzročala velike težave. Ali je 

sprejemljiv način gospodarja, ki da enako plačilo tistemu, ki je delal eno 

uro, kakor onemu, ki je delal ves dan? Ali ni to proti načelu pravičnega 

plačila? Sindikati bi danes v en glas protestirali, če bi kdo ravnal kakor ta 

gospodar. 

 

Težava se porodi iz nesporazuma. Na problem povračila lahko gledamo 

abstraktno in na splošno, lahko pa nanj gledamo v luči večnega plačila v 

nebesih. Če ga gledamo tako, bi dejansko stvar nasprotovala načelu, v 

skladu s katerim Bog »daje vsakemu po njegovih delih« (Rim 2,6). Toda 

Jezus tu omenja konkretno situacijo na zelo konkreten način. Edini denar, 

ki ga daje vsem, je nebeško kraljestvo, ki ga je Jezus prinesel na zemljo; to 

je možnost, da vstopimo in smo deležni mesijanskega odrešenja. Prilika se 

začne z besedami: 

 

»Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel 

zgodaj zjutraj …« 

 

VIR: Cantalamessa 

 

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

20.9.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   36                  25. navadna nedelja 



SEPTEMBER – ZAČETEK  ŠOL. IN VEROUČNEGA LETA  

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI:  

EVANGELIJ:  Evangelij je vrhunec besednega bogoslužja. Duhovnik ali 

diakon, ki bere evangelij, knjigo vedno najprej pokriža, na koncu pa 

poljubi. Če je slovesno bogoslužje, potem duhovnik ali diakon že pri 

vstopu k oltarju, slovesno nese evangeljsko knjigo v procesiji in jo odloži 

na oltar. Pred branjem evangelija jo nese med svečama in 

kadilnico k ambonu. Pri evangeliju nam sam Kristus 

oznanja svojo besedo. Zato se ljudje na koncu zahvalijo: 

»Hvala tebi Kristus!«  

Božja beseda, ki jo slišimo, nas očiščuje, razsvetljuje, 

posvečuje in krepi. Če jo bomo uresničevali, mu bomo 

vedno bolj podobni.  

Pri evangeliju se vedno pokrižamo s trojnim malim križem: na čelu, na 

ustnicah in na prsih. Križ na čelu pomeni da si pripravljen z razumom 

sprejeti evangelij. Križ na ustnicah, da boš Jezusov evangelij širil z besedo 

in na prsih, da evangelij sprejemaš s srcem in da si pripravljen po njem 

živeti.  (se nadaljuje)   

 

SVETA BIRMA:  Marsikje so v letošnjem letu morali prestaviti datum sv. 

birme zaradi Korone. Hvala Bogu, pri nas je šlo vse po načrtu.  

Bogu hvala za vso pripravo in prejem tega zakramenta. 

Posebej bi se rad zahvalil birmancem in njihovim staršem 

za lepo sodelovanje, razumevanje in pomoč. Hvala vsem 

molivcem in drugim župljanom, ki ste birmance spremljali 

z lepim zgledom. Ostanimo povezani tudi naprej in 

pomagajmo pri odraščanju in zorenju tem mladim ljudem, 

v zavesti, da nam bodo to vračali, kar bodo pri nas videli 

in od nas dobili. 

 

ZAHVALA GASILCEM: Že nekaj let vozijo gasilci naše birmance na 

Bled.  Tudi letos je Gasilsko društvo Jablane dalo na voljo 

vozilo in voznika (gospoda Štefkota). Prav tako Gasilsko 

društvo Starošince  vozilo in dva voznika (g. Davida in g. 

Mirana). Obema društvama in vsem trem voznikom, se 

iskreno zahvaljujem za pomoč v tej obliki in lepo 

sodelovanje. Bog Vam povrni!  

 

 



VEROUK V NOVEM ŠOLSKEM LETU:   

Spoštovani starši, stari starši in veroučenci! 

Verouk se je dobro začel. Upam, da bomo lahko v tem duhu nadaljevali in 

da ga kakšni ostri ukrepi ne bodo ustavili.   

Starši in stari starši, molimo za otroke,  radi jih imejmo in s svojim lepim 

zgledom, jih vodimo po dobri poti. Če v kaj, se splača vlagati v otroke in se 

jim posvetiti. To je dota, iz katere bodo živeli vse življenje.   

Začasni urnik verouka: 

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

2 r., torek,    14.30         6 r., četrtek,14.15  B raz. 

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

4 r., poned.,  14.30        7r., poned.,II.skup. 13.15 

5 r., sreda,    14.30;       8 r., sobota    8.00 

                                        9 r., četrtek 14.30   

  

SLOMŠKOVA NEDELJA: Vsako leto smo se priključili slovesnosti 

Slomškove nedelje, ki so jo pripravili na različnih krajih. Letos 

bo na Bizeljskem, v nedeljo 27.  sept., ampak v omejenem 

številu, zaradi znanih razmer – Kovid-19. Žal, tokrat se ne bomo 

udeležili praznovanja na Bizeljskem, ampak se bomo Slomška 

spomnili doma pri deseti maši. Birmanci bodo oblikovali to 

sv.mašo. Lepo povabljeni!            

Lepa misel:   VRNITEV  V  NAVADNI  ČAS 

Hvala Gospod za poletne tedne, za nova spoznanja in srečanja, za lepoto, 

tišino in prijateljstvo, za obnovljeno ljubezen in počitek.  

Hvala za ta zaklad, ki ga hranim v svojem telesu in srcu.  

Zdaj se vračamo v navadni, delovni čas. Ne bom se vrnil k preteklim 

praksam, ne bom se vrnil v svoje stare navade. 

Odločam se za ljubezen, za milino, za usmiljenje in nasmeh, za jasnost, za 

pogum in znova se odločam za evangelij. 

To je moja vrnitev:  

Pridi in bodi z menoj, Gospod. (C. Singer)  

 

Napake so vedno odpustljive, če le tisti, ki jih je storil, ima pogum, da to 

dovoli. 

 

ZA DOBRO VOLJO:  RIBA –Medtem ko gost je ribo, pride natakar 

mimo in vpraša: ''Vam je riba všeč?'' – Gost: ''Mislim, da bi moral že prej 

priti sem.''  



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
20. sept.  2020 

25. navadna ned. 
   

 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    

 PONEDELJEK   
 21. sept.  

Matej, evang. 
7.30     za +  Otilijo in Alojza Vrtnik in Žumrove, starše 
                      Javernik in Liziko                    

    TOREK 
    22. sept. 

Mavricij, muč. 
7.30    za  + Jožeta obl., vse Drevenškove in  
                     Jernejškove 

    SREDA 
   23. sept.  

Pater Pij 7.30    za +  Španingerjeve in razumevanje v družini 

  ČETRTEK 
    24. sept. 

Anton  Martin 
Slomšek 

19.00  za + starše Ekart, brata in Rudolfa Dirnbeka 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    25. sept. 

Sergij Radoneški 
18.00   za +  Jožeta  Baklana  30. dan 
19.00   za +  Antona Auerja obl. Marijo in 2x starše 

  SOBOTA 
     26.. sept.  

Kozma in Damjan 
19.00  za +  Franca  Draškoviča 
                    (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   27. sept. 2020 

26. navadna ned. 
 

Slomškova ned. 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za + Gerčko Korošec obl., Martina in Franca 
Na Bizeljskem bo: 
15.00  Molitvena ura za kanonizacijo škofa  Slomška  in 
16.00  Slovesna nadškofova maša Žal tega se letos ne  
            bomo udeležili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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  

POROČILA STA SE: 

Dobič Petra- Strašek Jurij 

Iskrene čestitke!  


