
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KDO TI JE POVEDAL, DA SI NAG? 

Za današnje razmišljanje zajemimo iz prvega berila. Prav to se dotika 

preveč aktualne in pomembne teme, da bi o njej molčali. Skupaj preberimo 

odlomek iz Prve Mojzesove knjige: 

 

»Potem, ko je Adam jedel od drevesa, ga je Gospod Bog poklical in mu 

rekel: ‘Kje si?’ Rekel je: ‘Slišal sem tvoj glas v vrtu, pa sem se zbal, ker 

sem nag, in se skril.’ Pa je rekel: ‘Kdo ti je povedal, da si nag? Si mar jedel 

z drevesa, s katerega sem ti prepovedal jesti?’« 

 

V tem odlomku se kar trikrat ponovi beseda nag. Z njo sta tesno povezani 

dve drugi besedi: strah in sramovanje. Vemo, da svetopisemska pripoved o 

izvoru sveta uporablja simbolično in preprosto govorico, s katero izrazi 

večne resnice o človeku in svetu. V našem primeru je razlaga problema 

nagote in zakaj je v njej moč, ki tako globoko vznemirja človeka. Pred 

grehom nagota sploh ni bila problem. Nekaj vrstic prej v isti Prvi 

Mojzesovi knjigo beremo: 

 

»Bila pa sta oba naga, človek in njegova žena, a ju ni bilo sram.« 

 

 

VIR: Cantalamessa 

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

6.6.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   23                  10. navadna nedelja 



JUNIJ:   V VSEH OZIRIH ZELO RAZGIBAN mesec     
 

Volitve novih članov ŽPS: 

Ob vsem pestrem dogajanju v tem mesecu, je 

prišlo pismo od g. nadškofa Cvikla iz MB, da 

moramo volitve članov novega ŽPS  izvesti že v 

juniju. Danes dobite listke, na katere napišete 

imena primernih kandidatov iz Vaše vasi. Te listke 

prinesete nazaj prihodnji dve nedelji, 13. in 20. junija. Zadnjo nedeljo, 27. 

6. pri obeh sv. mašah, so volitve; (obkrožili boste enega od treh 

kandidatov). Najkasneje do 15. julija moramo poslati izvoljene kandidate 

na Nadškofijski ordinariat v MB, v potrditev.  

Volitve bo izpeljala volilna komisija (trije člani, ki so že določeni), ki Vas 

bodo o vsem sproti obveščali.  Lepo prosim, molimo v ta namen v cerkvi 

pa tudi doma, da bi izbrali primerne ljudi, za to službo.     

SVETI JOŽEF:  Papež Frančišek je napisal posebno apostolsko pismo  

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

Molitev očeta, ki ga je prevarala žena: Sv. Jožef, 

kakšna bolečina je morala napolniti tvoje srce, ko si 

ugotovil, da Marija nosi pod srcem otroka, ki ni tvoj, 

misleč, da te je prevarala. Želel si jo tiho odsloviti, da je 

ne bi ponižal. In kako globoko veselje si okusil, ko ti je 

bila razodeta skrivnost Učlovečenja! Prosim te, da hodiš 

z mano v moji bolečini. Poznaš trpljenje in jezo, izdajstvo in ponižanje, ki 

jo čutim. Nauči me, da se bom v teh trenutkih boleče zmede predal 

Gospodu. Daj, da bom tako kot ti, dokončal to, kar si je Gospod zamislil 
zame.  (nadaljevanje sledi) 

Dobro je slišati:    

Priprava na obnovo fasade na cerkvi:  

Zahvala:  Zidarska dela za odstranjevanje vlage okoli cerkve in delna 

sanacija odvodnjavanja, je končana. Po treh tednih še sledi zaglajevanje 

novo-nanešenega ometa in čisto na zadnje, zasipanje z 

okroglim kamenjem  okoli cerkve. S tem so stene 

pripravljene za pleskarska dela,  ki bodo potekala v mesecu 

juliju. Bogu hvala za do sedaj opravljena dela in vsem, ki 

so jih naredili. Posebej hvala obema ključarjema, g. Stanku 

Fideršku in vsem članom delovne skupine. Posebej bi se 

rad zahvalil gospodu Matjažu Kurešu za hrano, za delavce. 



Vsem in vsakemu posebej Boglonaj!  

Iskrena hvala tudi vsem Vam, spoštovani dobri ljudje, ki ste že 

prinesli svoje darove v ta namen. Bog Vam povrni! Lepo prosim tudi ostale 

in se priporočam za pomoč, koliko boste lahko in kadar boste zmogli. Že 

vnaprej vsem in vsakemu posebej, prisrčna hvala! 

Zahvala za obnovo Mihovške kapele: Kadarkoli se peljete mimo 

kapele v Mihovcah, jo občudujete. To je zasluga zavzetih vaščanov, 

sposobnega gradbenega odbora, Občine Kidričevo in odličnih 

mojstrov-izvajalcev. Kako lepe rezultate dosežejo, če stopijo 

skupaj, primerni ljudje, se dogovorijo in vsak svoje naredijo. 

Obnovljena kapela je znamenje čuta za sveto in spoštovanje 

do naših prednikov, kar so nam zapustili. Blagoslov bo v 

nedeljo, 13.6., ob 10.00 uri.Vsem, ki ste kakorkoli pri tej 

obnovi pomagali, iskrena hvala in Bog Vam naj bogato povrne! 

Prihodnjo nedeljo, zaključek verouka   Letošnji verouk je potekal 

večji del na daljavo. Seveda ni učinek enak kot v 

živo. Storili smo kar smo lahko. Vse ostalo 

pa izročamo Bogu, ki naj nadomesti,  česar 

mi nismo zmogli. Iskrena hvala obema 

katehistinjima, za  njuno skoraj celoletno 

delo na daljavo. Hvala tudi vsem 

veroučencem za sodelovanje in staršem.  

Zahvala za Kvatrno nabirko: Prejšnjo nedeljo ste darovali za 

semenišče in bogoslovje dar 430, - €, ki sem ga že odposlal. Iskrena hvala 

in Boglonaj za Vaš dar! 

Molitve v času epidemije Kovid-19: Vsako nedeljo ob 14.00 smo 

imeli v cerkvi eno-urno molitev za obvarovanje pred okužbo 

in za zdravje vseh okuženih. Prisrčna hvala vsem, ki ste se 

redno udeleževali teh molitev in jih oblikovali. Posebej hvala 

ga. Jerici! Z molitvami ob nedeljah ob 14.00,  bomo 

nadaljevali v adventnem času.   

Za dobro voljo:  

NEVARNO – ''Neki ženski sem prisodil pet let več kot jih dejansko ima. In 

sedaj iščem varno zatočišče, kjer se lahko skrijem.''  
 

PITJE - Policaj ustavi voznika: ''Ste kaj pili?'' – Voznik: ''Nič.'' – Policaj: 

''Na dan morate popiti vsaj 2 litra. Tako pravijo zdravniki.''  

 

 
 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 6. junij 2021 

10. navadna ned. 
  
 

7.30     za žive in rajne župljane   
10.00   za vse  dobrotnike naše cerkve   
14.00   za  žive in rajne vaščane Pongrc  (v kapeli)  
19.00   z a + Terezijo  Frangež   8. dan 

PONEDELJEK 
      7. junij  

      Robert 7.30    za  +  Ano Kmetec in Antona 

    TOREK 
      8. junij 

     Medard 
7.30    za  +  Emilijo  Murko obl. in Gašperja 
19.00  za  +  Mileno Dolenc, starše Pleteršek in  
                       Amalijo  Zafošnik 

    SREDA 
      9. junij  

Primož in Felicijan 7.30     za  +  Marijo Lah obl., Janeza in sina Antona 

  ČETRTEK 
       10. junij 

       Bogomil 
19.00   za  +  Marijo Hergan obl., Janeza in Antonijo  
             Medved, Franca in Marjana Hergana in sorod.   
            (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

     PETEK 
     11. junij 

Srce  Jezusovo 

7.30     za  +  Marjanco  Sattler  8. dan 
19.00   za  +  Julijano obl., Jakoba in 2x Tončeka   
                         Pernata 
20.00 Zoom – Srečanje starši, botri birmanci z ga. Polono 

    SOBOTA 
      12. junij  

Marijino 
brezmadežno 
srce 

9.00 – 12.00   Zoom – Srečanje, ga. Polone z birmanci  
13.00    Blagoslov konjev v Mihovcah 
16.00 – 19.00  »V živo«,-Srečanje, ga. Polone – birmanci, 
                           V Cirkovcah,  v zimski kapeli  
19.00  za + Franca Draškoviča obl. in starše in Gustija 
                     Glavača     - - -    (Molitvena ura za družine)          

    NEDELJA  
  13. junij  2021 

10. navadna ned. 

  7.30    za  žive in rajne župljane 
10.00    Slovesna Telovska procesija po vasi + 4x  evang.        
               za  + Vilija Krajnca in 2x starše   
               V Cirkovcah 10 - sv. maše ni ! 
11.30    Slovesen blagoslov obnovljene kapele  v  
               Mihovcah  in  druženje 

Umrli sta: Terezija  Frangež,  Zg. Jablane 11, stara 80 let  in   Marjanca Sattler, 

Gaj - Ptujska cesta 49, stara 70 let. Naj počivata v miru ! 

 

 
 

 

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


