
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

OZDRAVIL JE VELIKO BOLNIKOV! 

Evangeljski odlomek današnje nedelje nam predstavi veren povzetek 

Jezusovega običajnega dne. Ko je Jezus prišel iz shodnice, kjer je učil, se je 

odpravil v Petrovo hišo in ozdravil taščo, ki jo je tresla mrzlica; na večer so 

mu prinašali bolnike in on jih je veliko ozdravil; zjutraj, ko je bilo še 

temno, je vstal in se umaknil na samoten kraj ter molil; potem pa je spet 

odšel na pot, da bi oznanjal evangelij tudi v drugih krajih. 

Iz te zanesljive pripovedi (Marko je zbral Petrove spomine, nekaj od 

povedanega se je zgodilo celo v njegovi hiši!) lahko sklepamo, da so se v 

Jezusovem dnevu prepletali skrb za bolne, molitev in oznanjevanje Božjega 

kraljestva. Tokrat posvetimo naše razmišljanje Jezusovi ljubezni do bolnih 

in še splošneje izkušnji bolezni, kajti običajno v tem letnem času (11. 

februarja, na god lurške Matere Božje) obhajamo svetovni dan bolnikov. 

Približno tretjina evangelija pripoveduje o Jezusovi skrbi za bolne. Ob 

oznanjevanju Božjega kraljestva zavzema skrb za bolne stalno mesto v 

poslanstvu, ki ga zaupa apostolom: 

»Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk 9,2). 

Jezus je zares »zdravnik duš in teles«. Cerkev je na dva načina nadaljevala 

to njegovo poslanstvo: na duhovni način, ko moli za bolne in jim podeljuje 

bolniško maziljenje; ter v gmotnem in praktičnem smislu, ko ustanavlja 

bolnišnice, zavetišča za gobavce in mnogovrstne ustanove za bolnike. 

VIR: Cantalamessa 
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FEBRUAR- SVEČAN   

11. FEBRUAR, SVETOVNI DAN BOLNIKOV: Bolj kot kdaj koli, se je 

število bolnikov povečalo v času epidemije. 

Hudo je zaradi okužbe, še huje je zaradi 

izoliranosti, ker ne morejo drugi do bolnika. 

Mnogi umirajo sami in celo brez zakramentov 

(neprevideni). Po večjih mestih imajo nekateri 

duhovniki možnost, da pridejo na Kovid-

oddelke. Če poznate koga, ki je na tem oddelku 

in veste, da bi želel prejeti zakrament bolniškega maziljenja, pokličite 

bolniškega duhovnika v Mariboru, g. Ivana Hočevarja, na tel. štev.: 041 

286 352. Drugi duhovniki na te oddelke ne morejo priti.  

 Papež Frančišek je napisal posebno pismo bolnikom, ob Svetovnem 

dnevu bolnikov.  Kratek povzetek! Ob hudi epidemiji koronavirusa, smo do 

dobra spoznali, da je zdravje dar, ki ga moramo negovati in zanj skrbeti. 

Zdravje ni samoumevno, kot smo mislili. Je velika dobrina, ki jo moramo 

visoko ceniti.  

 Bolezen je posledica izvirnega greha, ki ni v skladu z Božjo 

stvariteljsko močjo, zato beremo v Svetem pismu o številnih ozdravljenjih 

v stari in v novi zavezi.  Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. 

Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike (Mr 2,17). Tudi greh je 

bolezen, pri kateri je Kristus kot zdravnik edini zdravilec. 

 Jezus se je pogosto zadrževal med bolnimi in jih ozdravljal. 

Kjerkoli se je pojavil in je učil, povsod so mu prinašali bolne z različnimi 

boleznimi. 

 

VOLITVE V ŽUPNIJSKE PASTORALNE SVETE: Škofje so sklenili, 

da se dosedanjim članom ŽPS, Gospodarskega sveta,  

podaljša mandat. Volitve v ŽPS bodo izvedene 

predvidoma jeseni 2021. Člani ŽPS naj se v 

dosedanji sestavi in glede na razmere in potrebe 

srečujejo in delujejo.  

 

ODPOSLANE SV. MAŠE: 14x za + Anico Premzl;  10x za + Mileno  

Dolenc;  10x za + Gregorja Vaupotiča; 2x za + Antona Pernata;  2x za 

zdravje;  2x za vse +  Pernatove;  1x v dober namen;  1x za + starše Napast, 

Lamberger in sorodnike (26.12.);  1x za vse + iz družin Kmetec, Sagadin in 

Kozel;  1x za + Liziko in Jakoba Almasi;  1x za + Ludvika Turk in 



sorodnike, družini Frangež in Krajnc; 1x za + sestro Olgo obl., Vikija, 

Janeza in Matildo. 

 

VEROUK ŠE NI NA VIDIKU:   Kljub temu, da ima prva triada že pouk v 

šoli, nam naši škofje še ne dovolijo verouka v učilnicah. Potrpimo in 

delajmo še naprej tako, kot smo doslej. Dobili boste razložene lekcije, ki jih 

skupaj predelate in naredite naloge. Ampak, samo  naše delo ne bo dovolj. 

Vedno prosimo za pomoč »od zgoraj«, naj Gospod blagoslavlja naše delo. 

Dragi starši in drugi družinski člani, pomagajte otrokom duhovno rasti, tudi 

tako, da jim pripovedujete o Vaši rasti v veri 

(kako ste se vi učili in pripravljali na verouk, kako 

ste vi kot otrok doživljali praznike, se pogovarjali 

in molili). Hkrati Vas pa lepo prosim, če je le 

mogoče, molite skupaj z otroki, kot družina,  

oziroma stari starši z vnuki. Povabil bi vas, da vsaj 

v nedeljo pri kosilu skupaj zmolite. Eden pred kosilom, drugi po kosilu. 

Uporabite učbenik za verouk, v njem so vse molitve ali kakšni drugi 

molitvenik. 

 

POTRES NA HRVAŠKEM, POSLEDICE TUDI NA NAŠI 

ŽUPNIJSKI CERKVI: Konec decembra 2020, ste mnogi začutili tresenje 

tal. Tisti trenutek ne pomisliš na škodo, ki bi lahko nastala. A kmalu za tem 

so me presenetili v cerkvi podrti svečniki na tleh, (eden od teh zlomljen), 

odprta vrata omar v zakristiji;  ostanki beleža in ometa na tleh na koru;  dve 

razpoki na koru za orglami in razpoka na oboku stropa nad orglami. 

Razpoki se vidita tudi na zunanji steni ob stiku zvonika z ladjo, levo in 

desno ob zvoniku. Prav tako je razpoka na zunanji steni ob stiku z ladjo 

cerkve in kapeli sv. Jožefa in sv. Ane. Ti dve razpoki sta vidni samo na 

zunanji steni. Znotraj se razpoka ne opazi. 

 Prav tako so razpoke na župnišču. Posebej vidne so nad vhodom v 

župnišče od zunaj in znotraj, v kuhinji in 

nekaterih drugih sobah.  

 Dopis s fotografijami o poškodbah sem 

poslal na občino Kidričevo in na Zavod za 

varstvo  kulturnih spomenikov v Maribor. Iz 

zavoda iz MB so po telefonu sporočili, da 

imajo trenutno ogromno dela in da bodo iz 

fotografij videli, kateri objekti so najbolj poškodovani in potrebujejo 

najprej navodila za sanacijo.  Ne vemo, kdaj bomo mi na vrsti.  



ZA DOBRO VOLJO:   

 

PETJE – Gospa Novakova čisti stanovanje in si med tem sproščeno 

prepeva. Nenadoma za njo stoji mož in reče: ''Lahko bi mi povedala, da 

poješ. V zadnji uri sem že trikrat šel namazat vhodna vrata.''  
 
 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
7. febr.  2021 

 
5. navadna ned. 
 
 

 7.30    za žive in rajne župljane    
10.00   za +  Štefana Greifa obl., Kristino in Miro   
                       Klasinc 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19     
18.00   za + Gregorja Vaupotiča  8. dan 
 

 PONEDELJEK   
    8. febr.  

Prešernov dan, 
dan kulture 

7.30   za  + Antona Ekarta in 2x starše 

    TOREK 
    9. febr. 

Apolonija 
7.30   za  +  Stanka Sagadina, 2x starše in sorod. 
18.00 za  +  Anico Premzl  8. dan 

    SREDA 
    10. febr.  

Sholastika 
7.30   za  +  Terezijo obl. in Ivana Medveda, Petra in  
                      starše Krajnc, Trebovškove in sorod.    

  ČETRTEK 
   11. febr. 

 Lurška  M. B. 
18.00  za  + Družini Kaiser, Godec, Bojana Špraha in  
                      Marijo Vidovič 
                       (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    12. febr. 

Feliks 18.00    za + Venčeslava  Laha  obl. 

    SOBOTA 
    13. febr.  

Jordan  Saški 
7.30      v zahvalo za življenje (60 let) 
18.00    v zahvalo za zakonsko zvestobo 
                        (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   14. febr. 2021 

6. navadna ned. 
Valentin 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za  zdravje noseče  mamice  
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
 

 

 
Župnijski TRR: SI56 0420 2000 2888 209    Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce;  

 

 

 

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


