
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

LJUBI SVOJEGA BLIŽNJEGA KAKOR SAMEGA SEBE! 

Današnji evangelij pripoveduje, kako je nekoč nekdo vprašal Jezusa: 

»Katera je največja zapoved v postavi?«. On mu je odgovoril z znanimi 

besedami: 

 

»Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem 

mišljenjem. To je največja in prva zapoved.« 

 

Ta odgovor bi mu lahko zadostoval in bi bil lahko z njim zadovoljen. Jezus 

pa je v isti sapi dodal, da je še druga zapoved, »podobna prvi«, kar pomeni, 

da je od nje neločljiva, in ta je: 

 

»Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« 

 

Mi zelo dobro vemo, kaj v katerem koli položaju pomeni ljubiti samega 

sebe in kaj bi želeli, da bi nam drugi storili. Ko je Jezus dodal besede: 

»Kakor samega sebe«, nas je postavil pred ogledalo, pred katerim ne 

moremo lagati; dal nam je nezmotljivo merilo, da lahko odkrijemo, ali 

ljubimo svojega bližnjega ali ne. 

 

»Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili vam, tudi vi storite njim! To 

je namreč postava in preroki« 

VIR: Cantalamessa 

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

25.10.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   41                  30. navadna nedelja 



 

OKTOBER  - MESEC ROŽNEGA VENCA  

Simboli in znamenja pri sv.maši:  

DUHOVNIK SI UMIJE ROKE:  Umivanje rok pri 

bogoslužju, so uporabljali že stari narodi.  Grki, Rimljani, 

Judje, … in je znamenje, da je treba Bogu služiti pri 

oltarju s čistim srcem. Danes si duhovnik umije roke 

samo pri darovanju. To je v zgodovini nastalo iz 

praktičnih razlogov. Verniki so nekdaj prinašali na oltar različne darove 

(tudi poljščine), ki jih je duhovnik sprejemal in si pri tem umazal roke. 

Danes je umivanje rok simbolično dejanje, ki nas opomni, da je treba 

služiti Gospodu in oltarju s čistim srcem. To izraža duhovnikova molitev 

med umivanjem: »Izmij, Gospod , mojo krivdo in očisti me grehov.«  (se 

nadaljuje)   

ROŽNI VENEC - KORONAVIRUS: 

V vsakdanjem življenju smo vrženi v hudournik dogodkov, obveznosti, 

različnih želja, pritiskov in zahtev drugih. Radi bi živeli v miru, v skladu s 

svojimi možnostmi in z vestjo. Velika pomoč v takem razdvojenem 

življenju je molitev Rožnega venca. Sami, brez pomoči od zgoraj, ne bomo 

zmogli. Deset razlogov, zakaj moliti rožni venec:  

1. Marijino naročilo v Fatimi: 6 krat je naročila, molite rožni venec.  

2. Marija v Fatimi se je sama predstavila kot Kraljica rožnega venca. 

3. Sv. papež Janez Pavel II, pravi; »Molitev rožnega venca je moja 

    najljubša molitev«.  

4. Isti papež pravi: »Molimo rožni venec za družine, ki so tarče hudih 

    napadov in rešimo družine«. »Družina, ki moli, ostane skupaj«. 

5. Rožni venec je molitev za mir na svetu. Še niste izkusili dovolj hudega? 

6. Za naše otroke, ki so v veliko večji 

    nevarnosti, kot si mislite. 

7. Za boj proti neurejenosti v našem 

    življenju. 

8. Za notranji mir srca in duše. 

9. Za ljubezen v nas in pozornost do  

   človeka, ki jo uničuje globalizacija  

   brezbrižnosti.  

10. za zmago nad težavami. David, se je  spustil v boj s hudim  

      nasprotnikom Goljatom, v popolnem zaupanju v Boga. Vemo, kako se 

      je zgodba končala. Obrnimo se h Kraljici nebes in z rožnim vencem v 

      roki, bomo zmagovali v bojih. 



OZIMNICA: 

Spoštovani in dragi dobri ljudje! 

Leto se že nagiba v zadnje mesece pred koncem. Vegetacija in rast  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?  

Če ste, potem Vas 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.  

Iskrena hvala že vnaprej in Boglonaj!  

Navodila Slovenskih škofov, v času KOVID – 19 

1.Sv. maše z ljudstvom so do nadaljnjega odpovedane. Dovoljene so 

    zasebne maše duhovnika brez ljudstva. 

2. Lahko pa pridejo verniki ob nedeljah in delavnikih k sv. obhajilu, molijo, 

    darujejo za potrebe cerkve in prejmejo blagoslov. Ure za prejem sv.  

    obhajila ob nedeljah so : 7.30 in 10.00, ob delavnikih pa; pon., tor.,sreda 

    ob 7.30, četr., pet. in sob. ob 18.00.  

3. Ob vstopu v prostor si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko  

    in ohranjati 2 metra medsebojne razdalje. 

4. Spovedovanje v spovednicah je dovoljeno z upoštevanjem predpisov. 

5. Cerkveni pogrebi so dovoljeni z upoštevanjem državnih navodil. 

6. Kateheza (verouk) za vse razrede se do nadaljnjega izvaja na daljavo. 

7. Na praznik vseh svetih, 1. novembra in spomina na verne rajne, 2. nov.,  

    letos na pokopališčih in cerkvah niso dovoljena bogoslužja in blagoslovi 

    z udeležbo vernikov. Duhovnik bo sam blagoslovil pokopališče, verniki  

    bodo pa zvečer doma molili rožne vence, za svoje rajne.  

8. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni z masko, razkuževanjem rok 

    in drugimi izpolnjenimi ukrepi.  

 

VSI SVETI, 1. NOV.: Če kdaj, smo bili ta dan povezani z našimi rajnimi. 

Žal, letos to ne bo mogoče v taki obliki, kot običajno. Ko pridete na 

grobove, molite za svoje rajne. Jaz bom maševal po namenih in urah, kot je 

oznanjeno. Lepo prosim, molite doma Rožne vence za Vaše rajne. 

 



OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
25. okt.  2020 

30. navadna ned. 
 

 7.30   za žive in rajne župljane   
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 

 PONEDELJEK   
    26. okt  

Rustik, škof 7.30     v zahvalo za 50 let skupnega življenja 

    TOREK 
    27. okt. 

 Sabina Avilska 7.30    za  +  Marijo in Franca  Laha 

    SREDA 
   28. okt.  

Simon in Juda 
Tadej 

7.30   za +  Simona in Nežo Sagadin, 4 brate in sorod. 
18.00  za +  Franca Zafošnika  8. dan                

  ČETRTEK 
    29. okt. 

Linda 
18.00  za +  Mihaela in vse sorodnike 
                      (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    30. okt. 

Marcel, mučenec 
7.30     za +  Antona  Žunko 7. dan 
18.00   v dober  namen 

  SOBOTA 
     31.. okt.  

Bolfenk, škof 
7.30    za +  Aleksandra Jakovljevića 9. dan 
18.00  za +  Jerico Kmetec, Marijo in vse Oslove 
                     (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   1. nov. 2020 

31. navadna  ned 
VSI  SVETI 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za +  Liziko  Fernčec  30. dan 
14.00  za +  Miha  Maleja in Pavlo Milošič 
18.00  Molitev Rožnih vencev za rajne po domovih 

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

UMRL JE: 

Zafošnik Franc, 

Mihovce 41,  

Star 93 let.  

Naj počiva v miru! 

UMRL JE: 

Potočnik Janko 

Cirkovce 65,  

Star 87 let.  

Naj počiva v miru! 

UMRL JE: 

Žunko Anton, 

Gaj ,  

Star 70 let.  

Naj počiva v miru! 

UMRL JE: 

Jakovljevič Aleksander, 

Sp. Jablane 1,  

Star 80 let.  

Naj počiva v miru! 

 

  

 

 


