
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

NEČISTNICE BOD PRIŠLE V NEBESA PRED VAMI! 

 

V današnjem nedeljskem evangeliju nam Jezus še enkrat spregovori v 

priliki: 

»Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ‘Sin, pojdi danes 

delat v vinograd!’ Ta je odgovoril: ‘Nočem.’ Toda pozneje se je premislil 

in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: ‘Grem, gospod,’ 

vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: 

‘Prvi’.« 

Sin, ki odgovori pritrdilno, pa besede ne drži, predstavlja tiste, ki so poznali 

Boga in spolnjevali njegovo postavo, ko pa gre za konkretno dejanje, ko 

gre za to, da bi sprejeli Kristusa, ki je »cilj postave«, so se umaknili. Sin, ki 

je odgovoril odklonilno, potem pa izpolnil naročilo, predstavlja tiste, ki 

nekaj časa niso živeli po postavi in Božji volji, ob srečanju z Jezusom pa so 

se pokesali in so sprejeli evangelij. Od tu Jezusov zaključek vpričo »velikih 

duhovnikov in starešin ljudstva«: »Resnično, povem vam: cestninarji in 

nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo.« 
Kaj nam danes govori ta evangeljska stran? Mislim, da tole: da pred 

Bogom besede in lepe obljube ne štejejo veliko, če jim ne sledijo dela. 

»Med besedami in dejanji je celo morje.« »Ne pojde v nebeško kraljestvo 

vsak, kdor mi pravi: ‘Gospod, Gospod,’ ampak kdor uresničuje voljo 

mojega Očeta.« 

VIR: Cantalamessa 
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OKTOBER  - MESEC ROŽNEGA VENCA  

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI:  

PRIDIGA:  Pridiga ali homilija, je del nedeljske in praznične maše, kjer 

duhovnik razloži Božjo besedo in jo poveže z vsakdanjim življenjem. 

Razlaga Božje besede, je hrana za našo vero. Mašnik mora imeti pridigo ob 

nedeljah in zapovedanih praznikih, pri mašah, kjer so navzoči verniki. Ob 

delavnikih se priporoča le kakšna misel.  

Če hočemo, da bo Božja beseda obrodila večje sadove, je 

treba upoštevati sveto tihoto in se izogibati hitenju. Božja 

beseda in razlaga, mora preiti v človeka in ob molitvi bo iz 

tega živel ves teden.  

Na Božjo besedo odgovoriš z izpovedjo vere, ki sledi po 

pridigi. Vero molimo le ob nedeljah in praznikih. (se nadaljuje)   

 

ROŽNI VENEC: V tem tednu vstopamo v mesec oktober, mesec molitve, 

mesec rožnega venca. »Molitev lepa za vsak dan, le moli rad jo, o kristjan 

…« nas bo vabila cerkvena pesem. V molitvi bomo 

spremljali Gospoda, ki je posvetil naš svet s svojo 

Božjo navzočnostjo, in se tako učili hoditi po njegovi 

poti, ki nas vodi k našemu nebeškemu Očetu. 

Potrebujemo krščanstvo, ki se bo oblikovalo predvsem 

po molitvi. Vsi lepo vabljeni, da vsaj kdaj pridružite v 

cerkvi pol ure pred sveto mašo, kjer bomo molili rožni venec, za naše 

družine, za naš kraj, župnijo, duhovne poklice … vabljen k molitvi tudi 

doma, kot družina, vsaj kakšno desetko rožnega venca. 

 

ZAHVALA SODELUJOČIM PRI SV. BIRMI:  Verjetno ste prejšnjo 

nedeljo čutili lepo razpoloženje v cerkvi pri sv. birmi. Gospod nadškof je 

bil zelo zadovoljen in je pohvalil birmance, starše in njihovo sodelovanje, 

lepo petje in igranje, disciplinirane vernike (vsi v maskah) in nasploh lepo 

sodelovanje. Dragi župljani, ni potrebno veliko, a če ste pripravljeni storiti 

tisto kar lahko in če to naredite z veseljem, naredite zelo veliko. In to ste 

dragi dobri ljudje, naredili prejšnjo nedeljo pri sv. birmi. 

Iskrena hvala! Posebej pa hvala birmancem za odgovorno 

pripravo na ta zakrament, in hvala Vam, spoštovani starši, 

za podporo pri tej pripravi, duhovno in materialno 

sodelovanje, vožnje k verouku in na Bled, Vaše darove za 

okrasitev cerkve, sodelovanje in  oblikovanje birmske sv. 



maše, in hvala za Vaš dar, ki ste ga namenili meni. Iskrena hvala in Bog 

Vam vse povrni!  

VEROUK V NOVEM ŠOLSKEM LETU:   

Spoštovani starši, stari starši in veroučenci! 

Verouk lepo poteka in upam, da bomo lahko v tem duhu nadaljevali.    

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.   

Trenutno velja tale 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, II.skup.  14.00          

4 r., poned.,  14.30         7r., poned., I.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:   LJUBITE  ČLOVEKA 

Bratje, ne dajte se prestrašiti zaradi greha ljudi,  

Ljubite človeka tudi v njegovem grehu, kajti to je  

enako Božji ljubezni in je vrhunec ljubezni na zemlji… 

Pogosto se nemočni ustavimo, 

posebno, če vidimo grehe ljudi, in se vprašamo: 

Ali naj poskusim s silo ali s ponižno ljubeznijo?  

Odloči se vedno za ponižno ljubezen. 

Kdor se je enkrat za vselej odločil zanjo,  

bo lahko premagal ves svet.  

Ljubeča ponižnost je strašna moč, najmočnejša od vsega; 

Ni ničesar, kar bi ji bilo enako.  (Fjodor M. Dostojevski) 

 

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 

Izposoja knjig za Slomškovo bralno priznanje bo potekalo od oktobra dalje 

in bo vsako 1. in 2. nedeljo v mesecu, po drugi sveti maši, v župnišču. 



Dežurni ministrant:  

 

FRANGEŽ TEO 

Slomškovo bralno priznanje si lahko pridobijo otroci, ki v šolskem letu 

preberejo tri ali več knjig. Priznanje oz. nagrado za opravljeno delo pa 

prejmejo ob zaključku veroučnega leta.  Lepo vabljeni! 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
27. sept.  2020 

26. navadna ned. 
Slomškova ned.  

 7.30   za žive in rajne župljane    
10.00   Gerčko Korošec obl., Martina in Franca  
             (Mašo oblikujejo veroučenci 8. razreda) 
11.15  Krst: Nahberger Tilen.  
Na Bizeljskem bo: 
15.00  Molitvena ura za kanonizacijo škofa  Slomška  in 
16.00  Slovesna nadškofova maša Žal tega se letos ne  
            bomo udeležili.  

 PONEDELJEK   
 28. sept.  

Venčeslav 
(Vaclav) 

7.30     za +  Venčeslava Laha in 2x starše                    

    TOREK 
    29. sept. 

Mihael, Gabrijel, 
Rafael, nadangeli 

7.30    za  +  Vido Mesarič obl. in Jožico Krepek 

    SREDA 
   30 sept.  

Hieronim, duhov. 7.30    za + Matildo Paj, Ivana, Marijo, Nežo in Štefana 

  ČETRTEK 
    1. okt. 

Terezija Deteta 
Jezusa 

19.00  za + Albina Goričana obl. in 2x starše 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

  I.  PETEK 
    2. okt. 

Angeli varuhi 
7.30    za  nove duhov. in redov. poklice 
19.00  za +  Alojza in Nežo Klajnšek 

I. SOBOTA 
     3.. okt.  

Gerard, opat 
19.00  za +  Antona obl. in starše  Unuk 
                    (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   4. okt. 2020 

27. navadna -  
Rožnovenska ned 

 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za vse člane (pare) I. in II. Zakonske skupine 

Opravičilo: Opravičujem se za napako pri rubriki »Poročila sta se« v 

prejšnjem Marijinem listu. Poročila se je Dobič Barbara, in ne Dobič Petra. 

Lepo prosim oprostite in hvala za razumevanje! 

 

 
 
 

 

 
 

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

UMRL JE: 

Lah Franc, 

Pragersko,  

Star 77 let.  

Naj počiva v miru! 

  


