
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BINKOŠTI IN BABILON! 

Apostolska delanam takole opišejo binkoštni dogodek. Predvsem gre za 

zunanja znamenja. Najprej slišno – zaznavno znamenje: »Nenadoma je 

nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar.Potem še drugo zaznavno – 

vidno znamenje: »Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom.In končno 

resničnost, ki se ne vidi, je pa cilj vsega: 

»Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom.« 

 

Kaj pomeni, da so bili »napolnjeni s Svetim Duhom«? Kaj so v tistem 

trenutku izkusili apostoli? Doživeli so neustavljivo izkušnjo Božje ljubezni, 

občutili so se izpolnjene z ljubeznijo, kakor da bi jih oblil ocean. Kako to 

vemo? To nam zagotavlja sv. Pavel, ko pravi, da »je Božja ljubezen izlita v 

naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,5). Vsi tisti, ki so 

imeli močno izkušnjo Svetega Duha, to soglasno potrjujejo. Prvi učinek 

Svetega Duha, ko pride nad človeka, je spoznanje, da ga Bog ljubi z 

najnežnejšo in neskončno ljubeznijo. Vse drugo (odpuščanje grehov, 

milost, teologalne kreposti) je vsebovano v tej ljubezni. Ponovno se odpre 

komunikacija med Bogom in človekom, je kakor nov začetek vsega. 

 

Kakšno je znamenje, da se je na svetu zgodilo nekaj novega? Jeziki! 

Pripoved se namreč nadaljuje, rekoč: 

»In začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati.« 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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M A J:   Marijin mesec,   » 1. sveta obhajila «    

Prvo sveto obhajilo:       Otrok običajno versko skladno raste z osebno 

zrelostjo. Po tri letni pripravi in opravljeni sv. spovedi, je kandidat 

pripravljen, da prvič prejme sv. obhajilo (evharistijo).   

Prvo obhajilo je eden pomembnih mejnikov v 

življenju, saj nam omogoči, da se popolneje vključimo 

v župnijsko skupnost, ki se vsako nedeljo zbira okrog 

oltarja in izpolnjuje Gospodovo naročilo: »To delajte v 

moj spomin!«  Šele s prejemom obhajila v celoti 

sodelujemo pri maši in tako v polnosti užijemo njene 

darove. Zato se Cerkev veseli vsakega prvega obhajila 

in ga obeleži z župnijsko slovesnostjo, starši prvoobhajanca pa se z njim 

veselijo in praznujejo. V nedeljo se veselimo 17 naših, prvo - obhajancev. 

MOLITEV: Dobri Jezus, hvala ti za dar evharistije, v katerem me 

hraniš s svojim telesom. Naj ne pozabim dneva, ko sem te prvič sprejel-a  v 

svoje srce. Prosim te, bodi vedno z menoj, da bo vsak moj 

korak varen, da se izognem vsaki nesreči in da bo izginil 

strah iz mojega srca.  

Prosim te, ohranjaj me v milosti, da bom kot Božji 

otrok ljudem prinašal-a veselo oznanilo tvoje ljubezni. 

Amen. 

 

SVETI JOŽEF:  Papež Frančišek je napisal posebno apostolsko pismo  »Z 

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

          Molitev ločenega očeta: Sv. Jožef, bolečina, ki jo 

čutim, je večja kot bi jo mogel nositi.  Vem, da me 

razumeš, saj si tudi ti, ko si ugotovil, da Marija pod srcem 

ne nosi tvojega sina, razmišljal, da bi se ločil od Marije. 

Bog ti je poslal angela, ki ti je pomagal razumeti, kaj je 

Bog želel od tebe v tistem trenutku. Pošlji tudi meni 

angela, ki mi bo pomagal v tem trenutku najti pravo smer v 

življenju.  

Skrbi me za moje otroke. Ne vem, kaj jim bo prinesla prihodnost. Varuj jih 

in pomagaj jim, da bodo odraščali v varnem okolju. Pomagaj jim, da se 

bodo zavedali, da jih imam rad in da jih Bog neskončno ljubi. Zaradi 

poloma mojega zakona sem v stiski in težko se vključujem v družbo 

prijateljev, ki me bodo razumeli. Sveti Jožef, tudi sam potrebujem vodstvo 

očeta. Zaupam se v tvoje vodstvo. Sveti Jožef, prosi zame!  (nadaljevanje 

sledi) 



Dobro je slišati:    
Zahvala:  Spoštovani možje, delavci! Pripravljalna dela za obnovo fasade 

na cerkvi so se začela. Dragi, pridni možje in ključarja g. Miha in g. 

Roman, prisrčna hvala vsem in vsakemu posebej, za Vaše veliko delo, 

odstranjevanje mokrega ometa na stenah in odvoz drenažnega kamenja. 

Pred nami je delna obnova drenaže in zamenjava 

določenega dela drenažnih cevi. Ko bo to urejeno, sledi 

ometavanje zunanjih sten s sanirnim ometom. Nato sledi 

zaključek in zasipavanje drenažnega kanala okoli cerkve. Za 

tem pa meseca julija postavljanje odrov, saniranje in 

čiščenje sten, kot priprava na ponovno pleskanje.   

Prisrčna hvala vsem, ki ste že prinesli svoje darove v ta namen. Iskren 

Boglonaj! Lepo prosim tudi ostale in se priporočam za pomoč, koliko boste 

lahko in kadar boste zmogli. Vse že vnaprej prisrčna hvala. 

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!  

Kvatre II.: Štirikrat letno je Kvatrna nabirka. In darovi te 

nabirke so namenjeni za vzdrževanje semenišča in bogoslovja. 

Vaši darovi prihodnje nedelje so namenjeni za to. Že vnaprej, 

prisrčna hvala! 

Vpis v Glasbeno in baletno šolo A.M.Slomška: Vpis in sprejemni 

preizkusi za šol. leto 2021/22, na Vrbanski c. 30 v Mariboru so: v četr. 20. 

5.; petek, 28. 5.; sredo 2. junija; sredo 9. junija in sredo 25. avgusta 2021. 

Tel. 59 092 400. 

Prenos nedeljske sv. maše ob 10.00 uri, zaključeno!  Hvala Bogu za 

izboljšano stanje in nekatere sprostitve ukrepov. Polovico kapacitete 

sedežev, lahko uporabljamo, zato ni več potreben prenos sv. maš na 

daljavo. S prejšnjo nedeljo smo zaključili s prenosi in se Vam, spoštovani 

verniki še enkrat lepo zahvalim za Vašo povezanost v molitvi in 

sodelovanjem pri sv. maši. Prav tako iskrena hvala vsem štirim pridnim 

fantom, ki so omogočili prenose. Sedaj Vas pa lepo vabim, da se nam 

pridružite v »živo«. 

Verouk v živo! ?   Spoštovani starši in  veroučenci! 

Bogu hvala, epidemija s kovidom se je umirila in so 

ukrepe toliko sprostili, da smemo imeti verouk   »v 

živo«, za vse razrede.  Verouk poteka po običajnem 



Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO 

urniku za vse razrede, v župnišču.     

Za dobro voljo: V KOTU; Ko pride Jakob domov iz šole, ga mami vpraša: 

»No si bil danes priden?« Jakob: »Pa kaj naj ušpičim, ko pa moram celo 

jutro stati v kotu??« 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 23. maj  2021 

BINKOŠTI 
 

7.30     za žive in rajne župljane   
8.30     sestanek za starše prvoobhajancev   
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«  

PONEDELJEK 
      24. maj  

Marija Pomagaj 7.30    za  +  Marico  Sovinc 

    TOREK 
      25. maj 

Bed Častitljivi 
7.30    za  +  Martina  R. in sorodnike 
14.30             verouk za 3 r., prvoobhajanci 

    SREDA 
      26. maj  

Filip  Neri 7.30     za  + Jožico in Ivana Gostečnika 

  ČETRTEK 
       27. maj 

Alojzij Grozde 
19.00   za +  Jakoba obl. in vse pokojne  Čelanove      
                        (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

     PETEK 
     28. maj 

German Pariški 
19.00   za  +  Bojana Špraha obl., družini Kaiser in  
                        Godec in Marijo Vidovič 
17.30         Spoved  za  prvoobhajance  in  starše 

    SOBOTA 
      29. maj  

Maksim Emonski 
8.00     verouk za 8 r., birmance 
19.00   za ljubezen in zdravje v družini 
               (Molitvena ura za družine)           

    NEDELJA  
  30. maj  2021 

Ned. Sv. Trojice 
       II. kvatre 
1. sv. obhajilo 

  7.30      za  žive in rajne župljane 
10.00      za   prvoobhajance  in  njihove  družine 
14.00     Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
19.00    Srečanje II. Zakonske skupine 

 

 

 
 

  

 

 

 

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

UMRL JE: 

Hergan Stanko, 

Maribor,  

Star 82 let.  

Naj počiva v miru! 

 


