
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

DA BODO ENO! 

 

Današnji evangeljski odlomek je del velikoduhovniške molitve, ki jo Jezus 

naslavlja na Očeta v trenutku, ko se poslavlja od svojih učencev. Ena od 

stvari, za katero v tej molitvi vztrajno prosi, je edinost tistih, ki verujejo 

vanj: 

 

»Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor 

midva.« 

 

V vsem letu ni primernejšega dneva, kot je današnja nedelja v binkoštni 

devetdnevnici, da razmišljamo o tej temi. Na binkošti je bila hkrati uvedena 

vesoljnost in edinost Cerkve. To ponazarja dejstvo, da narodi govorijo v 

svojih jezikih, in vendar se razumejo. 

 

Molitev »da bodo eno« je upravičeno postala vodilo ekumenskega gibanja. 

Toda edinost, za katero moli Jezus, ni le edinost med različnimi 

krščanskimi Cerkvami. Je vsakovrstna edinost, od najmanjše do najširše: 

edinost med posamezniki, znotraj družine, med člani iste skupnosti. Od te 

najbolj »vsakdanje« edinosti želimo izhajati, da bi prišli do razmisleka o 

edinosti med vsemi kristjani. 

 

VIR: Cantalamessa 

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

16.5.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   20                  7. velikonočna nedelja 



M A J:   Marijin mesec  -  » Š  m  a  r  n  i  c  e «    
          

 Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih 

ljudskih pobožnosti na Slovenskem. Toliko lepega se 

je že zgodilo na Marijino priprošnjo v mesecu maju in 

v tem upanju se pridružimo molitvi tudi mi. Tudi če 

danes začneš, ni prepozno. Samo ne odlašati! 

ODLAŠANJE. Trije mladi hudičeki so se odpravljali 

na zemljo, da bi tam zaključili svoje vajeniško dobo. Lucifer jih pred tem 

vpraša, kako nameravajo skušati ljudi.   

Prvi je rekel: »Ljudem bom rekel, da ni Boga. Lucifer je odgovoril: 

»Samo peščico jih boš dobil, kajti globoko v srcih ljudi je zavest, da Bog 

mora obstajati.«  

Drugi je dejal: »Skušal jim bom dopovedati, da ni pekla.  »Tudi ti 

jih boš na ta način malo dobil,« je odgovoril Lucifer, »kajti ljudje dobro 

čutijo, da bodo nekega dne morali dajati odgovor za svoja slaba dejanja.«  

Nazadnje se oglasi še tretji in reče: »Ljudem bom prišepetaval, da 

se ne mudi, imate še veliko časa. Skoraj vse življenje je še pred vami«. 

Lucifer se zadovoljno nasmeji in reče: »Ti jih boš ogromno dobil«. Tudi mi 

dobro vemo: »Z odlašanjem, da bi naredili nekaj dobrega, se pogosto 

zgodi,  da tistega dobrega nikoli ne naredimo. 

SVETI JOŽEF:  Papež Frančišek je napisal posebno apostolsko pismo  

»Z Očetovim srcem« in s tem posvetil letošnje leto, kot leto Sv. Jožefa.  

Molitev očeta za svoje otroke. Sveti Jožef bil si Jezusov krušni oče. 

Božjega sina si učil vsega, od kreposti do tesarskega dela in molitve. 

Varoval si ga pred vsem, kar bi mu lahko škodovalo, iskal, 

ko se je zgubil in preskrbel vse potrebno za njegovo rast.  

Nauči me, kako biti dober oče. Pokaži mi, kako naj svoje 

otroke učim kreposti vere, upanja in ljubezni, poguma in 

poslušnosti in ljubezni do ubogih. Ko odraščajo in se 

odločajo za izbiro poklica, življenjskih sopotnikov, mi 

pomagaj, da jim bom znal dobro svetovati. Daj, da me 

bodo moji otroci videli moliti, in daj mi poguma in 

zaupanja, da bom molil z njimi. Varuj moje otroke vsega hudega, tako kot 

si nekoč varoval Jezusa.  

Pomagaj mi, da bom imel službo, tako, da bom lahko poskrbel za svoje 

otroke in jih učil vrednosti poštenega dela in zaupanja v Božjo previdnost. 

Sveti Jožef, zavetnik očetov, prosi zame!  (nadaljevanje sledi) 

 



Dobro je slišati:    

Zahvala:  Prejšnjo nedeljo ste darovali gdč. Klari Otič iz Podove, ki gre  

pomagat v misijone v Ukrajino in ji finančno pomagali v vrednosti 1.100,- 

€. Vsa srečna je bila ob tako visoki vsoti v primerjavi z drugimi župnijami. 

Spoštovani dobri ljudje, res ste čudoviti. Toliko dobrega naredite s svojo 

dobroto in za seboj puščate zgled, mimo katerega 

tudi mladi ne bodo mogli. Bog Vam povrni z 

zdravjem, Božjim varstvom in blagoslovom pri 

Vašem delu.  

Priprava na obnovo fasade na cerkvi: 
Opazili ste, na nekaterih  mestih na cerkvi odstranjen omet. Na teh mestih 

so ga morali zaradi vlage odstraniti. Sedaj bodo ta mesta s posebnim 

»sanirnim« ometom ponovno ometali in pobelili. Spodnji del ometa v 

višini 15 – 20 cm bo odstranjen, da se vlaga, ki je v steni pod ometom, 

sproti suši.  Vso vodo, ki kakorkoli povzroča vlago v 

stenah, moramo odpeljati čim dlje od sten. Prav tako 

bo verjetno potrebno odpreti in očistiti vse 

ponikovalnice, kamor tečejo meteorne vode iz 

cerkvene strehe in preveriti drenažo.   

Iskrena hvala vsem pridnim možem in ključarju 

Mihu, ki so s tem delom začeli in ga nadaljujejo. Vsa 

ta dela morajo biti končana, preden bodo začeli 

postavljati odre za pleskanje.  

Moška skupina: Ob dveh zakonskih skupinah, bi radi ustanovili še 

»Moško skupino«. Nekaj kandidatov je že, lepo pa povabljeni tudi drugi 

moški, da se pridružite. Med nami bo p.Vili Lovše, jezuit, začetnik-

ustanovitelj Moških skupin, ki nam bo pomagal, da bi skupina zaživela. 

Dobrodošli spoštovani možje, pridite!  

Prenos nedeljske sv. maše ob 10.00 uri.  Kljub precejšnjim 

sprostitvam, veljajo v cerkvah še vedno omejitve. En vernik oz. družina (en 

mehurček), na 20 m2. V naši cerkvi sme biti pri maši 30 ljudi, oz. družin. Pri maši 

vsi sodelujemo in pojemo - ljudsko petje. Sv. mašo pa še vedno lahko spremljate 

iz domače cerkve, vsako nedeljo ob 10.00 uri, na naslednji povezavi, na Youtube-

kanalu: 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA   

Verouk v živo! ?   Spoštovani starši in dragi veroučenci! 

Verouk »v živo« bodo imeli samo prvoobhajanci in birmanci. Ostali razredi 

pa »na daljavo«. Prvoobhajanci v tor. ob 14.30, oziroma, takoj po pouku; 

Birmanci v soboto ob 8.00.   

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA


Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

Za dobro voljo: NEVIDNO – Šef svojemu uslužbencu: ''V prejšnji službi 

ste bili vlomilec?'' – ''Kako to mislite?'' – ''Ker za vašim delom nikjer ni 

videti nobenih sledov.''   TRENING – Od kar sem zvedel, da pitje alkohola 

po treningu prepreči  krepitev mišic, sem nehal trenirati.  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 16. maj  2021 

7. velikonoč. ned. 
 
 

7.30     za žive in rajne župljane     
10.00   za + Gabrijelo  Potočnik  obl. 
14.00    Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid - 19 
 

PONEDELJEK 
      17. maj  

Jošt, puščavnik 7.30    za  + Antona Pleterška obl. in Ljudmilo 

    TOREK 
      18. maj 

Janez I., papež 
7.30     za  + Marijo Medved obl., Simona, starše  
                       Žolgar, žive in rajne sorodnike 
14.20     verouk za 3 r., prvoobhajanci 

    SREDA 
      19. maj  

Krispin, redovnik 7.30     za   zdravje (U. T.) 

  ČETRTEK 
       20. maj 

Hilarij, škof 
19.00   za +  Štefana in  Angelo  Trčko  obl.       
            (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

     PETEK 
     21. maj 

Timotej, diakon 
19.00   za  +  Marijo Dovnik obl. in Martina 
 

    SOBOTA 
      22. maj  

Emil, Milan 
8.00     verouk za 8 r., birmance 
19.00   v zahvalo za življenje, pokojne starše in sorod. 
               (Molitvena ura za družine)           

    NEDELJA  
  23. maj  2021 

BINKOŠTI  

  7.30      za  žive in rajne župljane 
10.00      za +  Franca obl. in Jožefo Kušar in zdravje v 
                          družini 
14.00     Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00   Ustanovno srečanje:  »Moška skupina« 
 

 

 

 
 

  

 

 

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

KRST JE PREJEL: 
Rozman Maj,  

Mihovce 14,  

Čestitke!  

   


