
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KUPIL SEM NJIVO IN NE MOREM PRITI! 

Evangelij današnje nedelje je prilika o kralju, ki je pripravil svatbo in ko je 

prišel čas, je poslal poklicat povabljene. Ob njihovi zavrnitvi je ogorčen; 

odloči se, da bo zamenjal prve povabljene z drugimi, rekoč: »Svatba je 

pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in 

povabite na svatbo, kogar koli najdete.« 

 

Tako ta, kot številne druge prilike, ima predvsem natančno zgodovinsko 

aplikacijo. Povabljenci po pravu so bili Judje, ki so stoletja pričakovali 

prihod mesijanskega kraljestva (svatbo), medtem ko so povabljenci s 

cestnih križišč oni, ki so bili nekoč izključeni (cestninarji in grešniki), 

predvsem pa spreobrnjenci iz poganstva. To so tisti, ki jih na drugem mestu 

evangelij predstavlja kot delavce, ki so prišli zadnjo uro. 

 

Toda tokrat pustimo ob strani neposredni zgodovinski pomen prilike in 

skušajmo sprejeti njeno večno aktualno jedro. Rad bi usmeril pozornost na 

vzroke, zaradi katerih prvi povabljeni zavrnejo povabilo in ne pridejo na 

svatbo. Matej pravi, da »se niso zmenili« za povabilo in so šli »eden na 

svojo njivo, drugi po svoji kupčiji«. Tu vidimo koristnost evangeljske 

sinopse, o kateri smo enkrat že govorili, koristnost torej, da beremo tri 

evangelije vzporedno in jih med seboj dopolnjujemo. Evangelij po Luku je 

namreč v tej pripovedi natančneje predstavil vzroke zavračanja 
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Simboli in znamenja pri sv.maši:  

DAROVANJE:  Ministranti prinašajo darove na 

oltar: Pateno z veliko hostijo, vrčka z vinom in vodo. 

Darovi pomenijo vse navzoče. Kruh in vino sta 

simbola vsega, kar potrebujemo za življenje. 

Nekvašen kruh in vino, pomešano z vodo, je Jezus 

uporabil pri zadnji večerji. Kar je naročil delati v njegov spomin, se danes 

dogaja na oltarju. Hostija je iz pšenične moke in vode, pečena v 

posebni pečici. Dolga je pot, od oranja, sejanja pa do hostije na 

oltarju. Tudi vino pomeni vso človeško dejavnost. S prinosom 

kruha in vina na oltar, se na poseben način vključiš v 

Kristusovo daritev, ko se bosta kruh in vino spremenila v 

Jezusovo telo in kri. (se nadaljuje)   

Dobro je slišati :  

Večerne sv.maše:    Zaradi krajšanja dneva in zgodnje teme, so večerne 

svete maše ob 18.00 uri.  

Rožni venec: Smo v mesecu rožnega venca. »Molitev lepa za vsak dan, le 

moli rad jo, o kristjan …«,  nas  vabi  pesem. Bom preslišal to vabilo, se 

bom izgovarjal, nimam časa, ali, saj nihče več ne moli. Ne ni res, še molijo. 

Primer: »Mudilo se mi je, zato stopim na mestni avtobus, ki je bil precej 

poln. Potniki gledajo skozi okno, se pogovarjajo, poslušajo 

glasbo, … Jih opazujem in opazim pri mladem fantu rožni 

venec (desetko) v rokah. Uau, sem si mislila, kakšen car! 

Rožnega venca ni skrival, ni ga pa tudi razkazoval. Zajelo 

me je globoko spoštovanje. Njegova drža me je opogumila.  Jaz se namreč 

pogosto izkažem za bolj strahopetne sorte katoličanko. Kadar vzamem v 

roko desetko, jo običajno potisnem v pest, češ, da ne bo koga zmotilo.  

Halo!? Kako bi lahko nekaj drobnih jagod nekoga zmotilo? Kako beden 

izgovor je to? Pa tudi, ko na avtobusu molim, se počutim malo nelagodno. 

Tam me nekdo čudno gleda… Je to kaj narobe? Bo zato kdo jezen? Oh … 

Sama nase sem lahko jezna!  

             Kaj pa tisti, ki se ves čas pogovarjajo? Pa oni, ki 

poslušajo glasbo? Eni celo »opravljajo«. A ni to bolj moteče 

za sopotnike? Ne gre za to, kaj si bo kdo mislil o meni, 

temveč za moje prepričanje in namen. Hvala temu fantu za 

pričevanje z rožnim vencem v roki«. (Patricija Kavčič) 



 PRIČEVANJE: »Rožni venec je zame kot bencin za 

avto. Moja duša živi skozi molitev. Molitev je nekaj posebnega, 

kar vsak človek potrebuje, tudi če sam misli, da ni treba moliti.  

 Vsak dan ješ in prav tako je treba, da vsak dan moliš. Če 

ne moliš, ne živiš. Zaupam Bogu in se zanesem nanj. Mati 

Božja je med ljudmi prav tako, kakor Bog. Boga in Marijo 

vidim vsak dan v vsakem dobrem človeku. Verujem, da je Bog vsak dan z 

vsakim človekom, odpreti mu je treba le vrata!«  (G. Koprivnik)  

Urnik verouka: 

Poned:   1 r.     = 14.30  Sreda:    5 r.      = 14.30  

    4 r. I.  =  13.20      7 r. II.  = 14.00 

    4 r. II. = 14.30    

    7 r. I.   =  13.15  Četrtek:       6 B = 13.30 

Torek: 2 r.  = 14.30              9 r. = 14.10 

  3 r.  = 14.30 

  6 A  = 14.30   Sobota:  8 r. = 8.00 

OZIMNICA: 

Spoštovani in dragi dobri ljudje! 

Leto je že prešlo v zadnje tri mesece pred koncem. Vegetacija in rast 

pridelkov se počasi zaključuje. Veliko dobrot nam je dalo letošnje leto. 

Obvarovani smo bili ujm, neurij, toče, suše, … Vsega imamo veliko.  

Bi bili pripravljeni nekaj od tega deliti s tistimi, ki nimajo?  

 Lepo prosim, podobno kot prejšnja leta, bi zbirali ozimnico za ljudi, 

ki iz različnih razlogov nimajo dovolj. Vse Vaše dobrote bomo posredovali 

Nadškofijski Karitas v MB in bodo razdelili, kjer bo najbolj potrebno.  

 Krompir, zelenjavo, čebulo, pšenico, koruzo, moko sladkor, 

testenine, … bi odložili v garažo. Oblačila (lepa, čista, uporabna, 

zapakirana v škatle) pa v župnišče, v sobo Karitas.  

 JAZ IN TI 

 Neki človek je po smrti prišel pred nebeška vrata in potrkal. Glas 

onkraj vrat je vprašal: »Kdo je?«  Prišlek je odgovoril: »Jaz sem«.  »Ne 

poznam te« in vrata so se mu zaprla pred nosom. Človek se je vrnil na 

zemljo in se posvetil delom ljubezni do bližnjega.  

 Minilo je nekaj časa in spet je prišel pred nebeška vrata. Spet ga je 

glas izza vrat vprašal: »Kdo je?« Prišlek je odgovoril: »Jaz sem!«  »Aha, 

sedaj sem te pa spoznal«.  In vrata so se  odprla.  (B.R., Zgodbe kažejo 

pravo pot, st. 143.) 

 

 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

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. 

Gospa Anita, bo knjige izposojala pri verouku. 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 leta.  

Lepo vabljeni! 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
11. okt.  2020 

28. navadna ned. 
 

 7.30   za žive in rajne župljane   
9.30    Rožni venec moli: 4  R.  
10.00   za + Ano Trčko obl., Simona, starše Čelan in 
                       sorodnike  

 PONEDELJEK   
 12. okt  

Maksimiljan 
Celjski 

7.30     v  dober  namen 

    TOREK 
    13. okt. 

 Koloman 
7.30    za  +  Rozalijo in Janeza Pernata, Heleno in  
                      Janeza Potiska                  

    SREDA 
   14. okt.  

Kalist I., papež 7.30    za + Marijo, Jožefo in vse sorodnike 

  ČETRTEK 
    15. okt. 

Terezija Velika 
18.00  za +  Zvonka Frangeža obl., Jakoba in Justino, 
                     starše Bračič in sorod. 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    16. okt. 

Hedvika 18.00    za  +  Antona  Veka  obl. 

  SOBOTA 
     17.. okt.  

Ignacij Antiohijski 
16.00   Zakonska skupina I.  
18.00  za +  starše in vse sorodnike 
                    (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   18. okt. 2020 

29. navadna  ned 
 

7.30     za  žive in rajne župljane 
9.30     Rožni venec moli:  5 R.  
10.00   za +  Radislava Jaušovca in sina Armina 
18.00  Zakonska skupina II. 

 

 

 

 

 
 

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

UMRLA JE: 

Fernčec Elizabeta 

Sp. Gorica 25a  

Stara 97 let.  

Naj počiva v miru! 

 


