
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

DAJTE TOREJ CESARJU, KAR JE CESARJEVEGA! 

Današnji evangelij se konča z enim od Jezusovih klenih stavkov, ki so v 

zgodovini pustili globoko sled: 

 

»Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.« 

 

Toda, kaj je izzvalo to izjavo? Nekega dne sta dve politični skupini (farizeji 

in herodovci), ki sta si med seboj nasprotovali, proti Jezusu pa sta nastopali 

združeni, poslali neke vrste delegacijo, ki naj Jezusa vpraša: »Ali smemo 

dajati cesarju davek ali ne?« Evangelij pripominja, da so ga hoteli ujeti v 

besedi in Jezus, ki je to razumel, jim je odgovoril: »Kaj me preizkušate, 

hinavci?« 

 

Kje je bila prikrita past? Prav v sestavi delegacije. Farizeji so bili 

nacionalisti, skrivoma so bili sovražni do rimske nadvlade; herodovci, se 

pravi Herodova stranka, pa so bili, nasprotno, kolaboracionisti in so 

podpirali rimsko nadvlado. Če bi torej Jezus odgovoril: »Seveda se sme 

dajati davek,« se mu bodo odtujile množice, ki so nasprotovale tuji 

okupaciji, in bo ostal osamljen; če pa bi odgovoril: »Ne, ne sme se dajati 

davka,« bi ga herodovci lahko tožili pri rimskih oblasteh, da hujska k 

uporu. 

VIR: Cantalamessa 
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OKTOBER  - MESEC ROŽNEGA VENCA  

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI:  

DVIGANJE PATENE IN KELIHA:  Mašnik pri 

darovanju nekoliko dvigne pateno s hostijo in kelih z 

vinom. Kretnja navzgor nam kaže našo zavest, da je Bog 

večji in drugačen od nas, saj nas neskončno presega Mi 

se stegujemo k Njemu, zato dvigamo roke v molitvi in 

daritvi.  Če nimaš drugega, da bi daroval Gospodu, mu 

daruj svoja dela in svoje bridkosti. Tudi za košček kruha, ki počiva na 

pateni, se je moralo mnogo ljudi zelo truditi.   

          Če je tvoja roka prazna in so tvoja usta trpka, mu daruj svoje ranjeno 

srce in vse, kar si pretrpel.  

          Če nimaš drugega v sebi kakor greh in bridkost, stisko življenja in 

vso človeško tesnobo, naj tvoje roke to revščino dvigajo k Bogu.  

          In če niti moči nimaš več, da bi daroval in molil, če je v tebi samo še 

suhota in zapuščenost, tiho sprejmi vsaj to, da te Kristus sprejme na svoje 

rame.(se nadaljuje)   

ROŽNI VENEC - KORONAVIRUS: Dragi župljani, časi, v katerih smo, 

so zelo nepredvidljivi. Mnogim je zaradi situacije s koronavirusom težko, 

saj smo se znašli v takšnih in drugačnih stiskah. Kaj naj storimo? 

            Oklenimo se Božje besede, ki nam pravi: »Znašli ste 

se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo 

dopustil, da bi bil preizkušen čez svoje moči, ampak bo ob 

preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli 

prestati«. 1Kor 10, 12.     

 Molitev je najmočnejše orožje proti zlu in pravzaprav 

še največ, kar lahko v tej situaciji naredi prav vsak od nas (poleg tega, da se 

držimo samozaščitnih ukrepov). 

 Vabimo vas, da se nam pridružite  pri molitvi ob nedeljah ob 

14.00, v župnijski cerkvi. Molili bomo po naslednjih 

namenih:  

* Za zdravje vseh bolnih bratov in sester (vedno več je 

   okuženih in bolnih) 

* Za zdravo pamet; za vse, ki so zaradi te situacije 

prestrašeni, zmedeni,  

   nezaupljivi ali nemirni, za mir srca. 

* Za vse zdravstvene delavce, ki se trudijo po najboljših močeh. 

* Za voditelje naše države, da bi jih pri sprejemanju odločitev vodil Sv.Duh 

   Molitev Rožnega venca, je eno najmočnejših orožij pri delovanju 



            zla, zato jo predlagamo.  

Moč molitve je neizmerna in več ko nas bo molilo po teh namenih, 

močnejši bomo. Okrepljeni z molitvijo bomo lahko s sv. Pavlom širili med 

ljudmi zavest, da vse zmorem v Njem, ki nam daje moč (Flp 4,13).  

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. Hvala že vnaprej! 

 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.) 

 

ZAVOD ŽIV!M, nas naproša za posvojitev še ne rojenega otroka: 

Živimo v času, ko nas obdaja strah, obup, ali pa nam ne predstavlja 

nobenega izziva.  

Ena od žalostnih zgodb našega časa je splav. Čeprav se je naša družba nanj 

navadila, se premalo zavedamo, da je splav, umor. Tudi za tega otroka ima 

Bog izbran načrt, da bi lahko bil, oče, mati, duhovnik, zdravnik, ali delavec 

različnih poklicev.  Včasih ni potrebno veliko, ko se mati odloča med 

življenjem in smrtjo, še ne rojenega otroka. Boj se odloča v srcu, ki ga 

pozna samo Bog in tja, lahko z molitvijo posežemo tudi mi.  



Dežurni ministrant:  

 

GREGUREC FILIP 

Na prostoru za tisk, so v cerkvi kartončki, ki jih lahko vzamete in molite 

kot je napisano. S tem duhovno posvojite nerojenega otroka. Več, pod 

korom na oglasni deski.  

ZA DOBRO VOLJO: Študent pride v trgovino z malimi živalmi. »Nekaj 

miši in nekaj ščurkov, prosim.« »Kaj boste pa s tem?« se čudi prodajalec. 

»Odpovedali so mi stanovanje – pa ga moram zapustiti v enakem stanju, 

kot sem ga dobil.« 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
18. okt.  2020 

28. navadna ned. 
MISIJONSKA 
NEDELJA 

 7.30   za žive in rajne župljane   
9.30    Rožni venec moli: 5  R.  
10.00   za + Radislava Jaušovca in sina ARMINA 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00  Zakonska skupina II.  

 PONEDELJEK   
    19. okt  

Pavel od Križa 
7.30     za + Franca Skrbinška obl., tete Sagadin in  
                      Franca Čelana 

    TOREK 
    20. okt. 

 Rozalina, redov. 
7.30    za  +   Ano in Antona Frangeža obl. in sorod. in  
                       Vikico Doberšek  

    SREDA 
   21. okt.  

Uršula, devica 7.30    za + Karla  Zrima in vse sorod.                 

  ČETRTEK 
    22. okt. 

Janez pavel II. 
papež 

18.00  za +  Slavka Kureša obl., vse Kureševe in  
                      Potočnikove 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    23. okt. 

Janez Kapistran 
18.00   za  + Tončeka obl., 2x starše in sorodnike  
19.00            (Priprava na krst) 

  SOBOTA 
     24.. okt.  

Anton Marija 
Klaret 

18.00  za +  Ivana Javernika  obl. 
                     (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   25. okt. 2020 

29. navadna  ned 
 

7.30     za  žive in rajne župljane 
9.30           Rožni venec moli:  6 R.  
10.00   za +  Marijo in Antona Veka in sorod.,  
                      Katarino in Jožefa Medveda in sorod. 
14.00       Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19  

 
 
 

 

 
 

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


