
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ŽENA, REŠENA SI! 

V prvem berilu današnje nedelje beremo slavno hvalnico ženi, ki jo 

moramo vsaj delno slišati. Takole pravi: 

»Vrlo ženo, kdo jo najde! 

Njena vrednost je daleč nad biseri. 

Srce njenega moža zaupa vanjo, povračila ne pogreša. 

Izkazuje mu dobroto in ne hudega vse dni svojega življenja. 

Skrbi za volno in lan in dela s pridnimi rokami. 

Milina je varljiva in lepota je prazna, 

žena, ki se boji Gospoda, pa je vredna hvale.« 

Ta, tako lepa hvalnica, ima neko pomanjkljivost, za katero ni krivo Sveto 

pismo, ampak čas, v katerem je bila napisana, in kultura, ki jo odseva. Če 

smo pozorni, lahko vidimo, da je hvalnica ženi v celoti v službi moškega. 

Hvalnica sklene: blagor možu, ki ima tako ženo. Ona mu tke lepe obleke, je 

slava njegove hiše in mu omogoča, da se z dvignjeno glavo sprehaja med 

prijatelji. Težko verjamem, da bi bile današnje žene navdušene nad to 

hvalnico. 

Če hočemo poznati resnično in dokončno misel Svetega pisma o ženi, 

moramo gledati Jezusovo držo. Jezus ni bil – kakor bi rekli danes – 

»feminist«; nikoli ni analiziral ali izrecno kritiziral institucije in odnose 

med razredi ali med spoloma. Njegovo poslanstvo se umešča na raven, kjer 

razlika med moškim in žensko nima nikakršne teže. Oba sta Božja podoba, 

oba potrebujeta odrešenje.                                               VIR: Cantalamessa 

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

15.11.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   44                  33. navadna nedelja 



 

NOVEMBER- SV. MARTIN, TEDEN KARITAS  

Simboli in znamenja pri sv.maši:  

OČENAŠ; ZAČETEK OBHAJILNEGA OBREDA 

Obhajilni obred se začne z očenašem, ki ga skupaj 

pojemo ali molimo. Molitev očenaša je v mašni 

daritvi dobila najodličnejše mesto kot neposredna 

priprava na obhajilo. Očenaš je prišel v mašno daritev 

zaradi prošnje  za vsakdanji kruh in prošnje za odpuščanje naših grehov.  

Naš vsakdanji kruh je v očenaševi prošnji Kristus v 

svetem obhajilu. S prošnjo za odpuščanje grehov pa 

očistimo svoje duše za njegov prejem. Odpuščeno 

nam pa bo, če bomo tudi mi odpustili. Zato molimo: 

»Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo 

svojim dolžnikom« (Mt 6,12).     (se nadaljuje)   

SPOMIN NA NAŠE RAJNE! 

Narava, ki se pripravlja na počitek in delo, ki se umirja, nam pomaga, da v 

tem mesecu več mislimo in molimo za naše rajne. To ste pokazali z 

urejenimi grobovi, »SPOMINI«  in Vašim pogostim obiskom na 

pokopališču.   

 Kdo so naši rajni in kakšni so bili? Če gledamo od daleč na naše 

rajne, ki smo jih poznali, bi rekli, bili so dobri ljudje. Tisti, ki pa smo z 

njimi živeli, pa vemo, da so bili kdaj tudi naporni. In sitni. In slabe volje. In 

hitri v jezi, prav nič svetniški. Če pa se ustavimo in bolje razmislimo o 

njihovem življenju pa vidimo…  V eni zadnjih številk Družine beremo, 

kako hči opiše svojega očeta na pogrebu in pove. Tole nam je ata dal: 

»*Močno vero, da Bog je.  *Vedno oznanjati Njegovo slavo, kjerkoli in 

kadarkoli. *Nič niso vredni talenti, če ne služijo drugim.  *Denar je za to, 

da ga deliš.  *Nikoli nikogar sovražiti.  *Biti zvest ženi, župniji, domovini.  

*Ljubiti svoj jezik.  *Imeti rad glasbo in vse, kar je lepega.  *Verjeti, da 

Marija še nikogar ni pustila praznih rok.  *V popolnoma brez-izhodni 

situaciji verjeti, da rešitev je v molitvi.  *Verjeti in zaupati lastnim 

otrokom.  *Biti ponosen na otroke in vnuke.  *Verjeti 

in moliti za dobre duhovnike.  Imeti čisto vest in zelo 

miren spanec.  *Umreti spravljen s seboj, svetom in z 

Bogom.  A niso to praktični napotki za svetništvo?  



In še doda, »…tega ne pišem, da bi hotela, da občudujete mojega očeta, 

ampak zato, da bi znali uzreti svetništvo v svoji bližini, v svoji družini. Da 

bi živeli sveto v vsakdanjem življenju«. Kolikokrat so nam naši rajni kazali 

to pot v življenju. Hvaležni jim bodimo! 

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: Pri gospe Vidi, 

lahko dobite oboje.  

NAŠI DRAGI RAJNI – MESEC NOVEMBER: 

Ne le na praznik, 1. in 2. novembra, ves mesec in 

še več smo povezani z našimi rajnimi. Z obiski na 

grobovih, z molitvijo in sv. mašami.  Vse sobote v 

nov. bodo sv. maše za tiste Vaše drage rajne, ki ste jih napisali v kuverte. 

Iskrena hvala za vrnjene kuverte in Vaš dar. Še vedno jih lahko vzamete, ki 

so v cerkvi, ali pa napišete na list in vnesete v navadno kuverto in pošljete, 

ali prinesete.  

OZIMNICA: 

Spoštovani in dragi dobri ljudje! 

Lepo se zahvalim tistim, ki ste že prispevali del Vaših dobrot in pridelkov 

za Karitas.  Veliko nam je zraslo v letošnjem letu. Obvarovani smo bili 

ujm, neurij, toče, suše, … Vsega imamo veliko.    

          Če ste pripravljeni delček tega deliti s tistimi, ki nimajo, potem Vas 

lepo prosim, podobno kot prejšnja leta, da pripeljete 

in odložite:  Krompir, zelenjavo, čebulo, pšenico, 

koruzo, moko, sladkor, testenine, … v garažo. 

Oblačila (lepa, čista, uporabna, zapakirana v škatle) 

pa v župnišče, v sobo Karitas. Gospa Vida Vas čaka.        

          Vaše dobrote bomo posredovali Nadškofijski Karitas v MB konec 

novembra in bodo razdelili, kjer bo najbolj potrebno. Če še kdo želi karkoli 

prinesti, imate časa še 14 dni.  

Iskrena hvala že vnaprej in Boglonaj!  

 

PRENOS SV.MAŠ IZ DOMAČE CERKVE: Nekateri so omenjali, če bi 

se dalo prenašati nedeljsko sv. mašo iz naše župnijske cerkve. Fantje, ki so 

tega vešči, bodo v tem tednu priskrbeli za strojno opremo in če jim uspe, 

boste morda  že naslednjo nedeljo, spremljali sv. mašo iz domače cerkve. 

Vendar, več o tem v naslednjem Marijinem listu.  

 



STE VEDELI?: Če kadiš, umreš 4 – 10 let prej, kot če ne bi kadil.  Če 

aktivno živiš, si vsaj za 5 let podaljšaš življenje. Če pa živiš zagrenjeno, s 

slabo voljo, s kritiziranjem, jezo in nisi z ničemer zadovoljen, boš gotovo 

vsaj 10 do 12 let umrl prej, kot bi sicer. Vam, nam to kaj pove?  

 

ZA DOBRO VOLJO: ČIŠČENJE: Včeraj je moj mož videl miš v kuhinji. 

Vse je temeljito očistil in dezinficiral. Danes sem jo nastavila v kopalnico! 

GIBANJE: Je rekel: Vse je za nekaj dobro. Tašča je iz druge občine. 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
15. nov.  2020 

33. navadna ned. 

 7.30   za žive in rajne župljane   
10.00   za + Franca Hergana obl., Marijo, Marjana, vse 
                     Letonjeve in Kožuhove 
11.30  za vse žive in rajne vaščane Mihovc in  
            Dragonje vasi  
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19         

 PONEDELJEK   
    16. nov.  

Gertruda, Jedrt, 
Jerica 7.30    za + Franca Laha in sorod. 

    TOREK 
    17. nov. 

 Elizabeta Ogrska 
7.30    za  + Antona Jernejška obl., Anico, Nežo, Lizo 
                     in žive in rajne sorod. 

    SREDA 
   18. nov.  

Filipina 
7.30   za + Marijo  Cesar  30. Dan 
18.00 za zdravje (V. J.) 

  ČETRTEK 
   19. nov. 

Matilda 

7.30   za +  Franca Zafošnika  30. dan 
18.00 za + Ludvika Vogrinca in sorodnike in 2 brata  
                    Beranič 
           (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    20. nov. 

Edmund, kralj 18.00   za +  Jožeta  Gregureca 

   SOBOTA 
     21..nov.  

Darovanjem D.M. 
7.30 za vse rajne, katerih imena ste napisali v kuverte 
18.00  za + Franca Frangeža in vse iz družine Fingušt 
            (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   22. nov. 2020 

34. navadna  ned 
KRISTUS  
KRALJ 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00  za +  Ano Kušar, vnuka, pravnuka in sorod. 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00  za +  Antona Žunko  30. dan 

 
 

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


