
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

»PRIŠLA JE ŽETEV! 

 

 

Prisluhnimo nekaterim Jezusovim besedam iz današnjega evangelija: 

 

»In govoril je: Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v 

zemljo. Spi in vstaja, ponoči in podnevi, seme pa klije in raste, da sam ne 

ve kako. Zemlja sama od sebe poraja najprej bilko, nato klas in končno žito 

v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne s srpom, kajti prišla je žetev.« 

 

Ciklus zrna pozna tri faze: setev, rast in žetev. Vse te tri faze so omenjene v 

priliki, ki smo jo poslušali in govori o Božjem kraljestvu. Na eno od 

postnih nedelj smo komentirali odlomek iz evangelija, kjer nam Jezus 

spregovori o zrnu, ki pade v zemljo in umre, da bi prineslo sad. Na neki 

način smo se enkrat že ukvarjali s setvijo in z rastjo. Ustavimo se ob tretji 

fazi, pri žetvi. Ta tudi ustreza sedanjemu letnemu času. »Junija vzemi srp v 

roke,« pregovorno pravijo kmetje. 

 

 

 

 

VIR: Cantalamessa 

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

13.6.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   24                  11. 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 

še vzamete listke, kateri jih še niste, na katere napišete 

imena primernih kandidatov iz Vaše vasi.  Te listke 

prinesete nazaj 20. junija. Zadnjo nedeljo, 27. 6. pri 

obeh sv. mašah, so volitve; (obkrožili boste dva 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, k sv. Jožefu: Sveti Jožef, Jezusov krušni oče, prosi zame. 

Tako kot ti, sem tudi jaz, skrbnik, zaščitnik in mož. Uči me molitve in 

zaupanja v Božji načrt zame in za mojo družino. Pokaži 

mi, kako naj svojim otrokom privzgojim vrline, ki si jih ti 

privzgojil Jezusu. Napolni me s spoštovanjem in 

ljubeznijo do žene, s tistim spoštovanjem in ljubeznijo, ki 

si jo imel ti do svoje žene, Marije. Sveti Jožef, prosi zame 

in za vse očete. Amen. 

Dobro je slišati:    
Priprava na obnovo fasade na župnijski cerkvi:  

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

prinesli ali nakazali 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 to nedeljo, 13.6., ko 

bo slovesna procesija po vasi s 4 evangeliji  ob 10.00 uri. Druge sv. maše v 

Cirkovcah ne bo. Vsem, ki ste kakorkoli pri tej obnovi 

pomagali v različnih oblikah, v času obnove oziroma 

danes, iskrena hvala in Bog Vam naj bogato povrne! 

Odposlane svete maše: 16x za + Terezijo Frangež;  3 x 

za + Pepco  Verdinek;  2 x za vse + Pernatove;  1 x za + 

Ludvika Valanda;  1 x za + Štefana Valanda in 2x starše;  

1 x v zahvalo za dobro materialno stanje;   

1 x  v zahvalo za Majo ;  1 x  v zahvalo za življenje in 

vero;  1 x na čast MB za spreobrnjenje otrok.  

 

Zaključek verouka: Letošnje šolsko leto je bilo nenavadno zaradi 

epidemije, Kovid-19. A hvala Bogu kakšnih večjih in hujših posledic 

nismo občutili. Uporabili smo sodobno tehnologijo in ves verouk, prenesli 

na splet.  Lepo se zahvalim obema katehistinjema za hitro prilagajanje in 

posredovanje snovi na daljavo. Prav tako hvala vsem veroučencem in 

staršem za razumevanje in sodelovanje v tej obliki. Bog naj blagoslovi to 

naše delo, v dobro otrokom in našim družinam.  

Dobro je slišati: Pred svojega dve leti starega malčka sem 

postavila krožnik in ga opozorila: »Vroče je. Počakaj, da 

zmolimo.« To je bila znana fraza. Vsak večer sem mu tako 

postregla pred drugimi, da bi se hrana ohladila, medtem, ko 

sem pripravljala mizo. In kot vsak večer je tudi takrat 

počakal, da smo vsi sedli, se prijeli za roke in molili.  

 Po dveh žličkah je izpljunil špinačo na krožnik in 

zavreščal: »Vjoce! Pece!« Potem je stegnil ročici proti 

nama z atom in zajokal: »Molit!« Z Brankom sva se 

nasmejala ob ugotovitvi, da sva nevede naučila sina, da molitev pred jedjo 

hrano ohladi. 

 Gospod, koliko mojih molitev prosi za take stvari? Nauči me moliti 

ne za to, da bi spremenila svoj svet, temveč za to, da bi znala bolje živeti v 

njem. (Vir: Zakaj je regrat plevel, str.33) 

  

 

Za dobro voljo:  

VREME: Klic na vremenoslovsko postajo: »Rad bi vam samo javil, da 

gasilci črpajo iz moje kleti vašo rahlo oblačnost«.  



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

                 RIBE: »So ribe zdrave?« vpraša pacient zdravnika. »Mislim, da 

so, saj še nobene nisem zdravil,« mu odgovori doktor. 
 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 13. junij 2021 

11. navadna ned. 
  
 

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

PONEDELJEK 
      14. junij  

   Rihard, opat   
7.30    za  +  Jožico in Ivana Gostečnika 
18.00   Birmanci  -  preverjanje 

    TOREK 
      15. junij 

       Vid, muč. 
7.30    za  +  Martina  Ribiča in sorod. 
18.00  Birmanci -  preverjanje 

    SREDA 
      16. junij  

     Tihon, škof 7.30    za  +  Stanka Beraniča obl. in vse + Beraničeve 

  ČETRTEK 
       17. junij 

       Albert 
19.00   za  +  starše Napast, Lamberger in sorod.  
            (Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)   

     PETEK 
     18. junij 

Elizabeta iz 
Schönaua 

19.00     za  +  Tadeja  Belca  obl. 
20.00    (Priprava na krst) 
 

    SOBOTA 
      19. junij  

Nazarij, koprski 
škof 

19.00      za +  Jasmino  Trčko  obl. 
                (Molitvena ura za družine)   
 20.00  Srečanje, sestanek animatorjev za oratorij       

    NEDELJA  
  20. junij  2021 

12. navadna ned. 

  7.30    za  žive in rajne župljane 
10.00   za + Antona Lačna  obl., Ekartove  in  Lačnove 
11.00   Krst (Loti, Lora) 
19.00  Srečanje:  Moška skupina (gost, Koprivec Boštjan) 
 

Sveti krst je sprejela:  FERLE Zala, Stražgonjca  5. Iskrene čestitke staršem, 

zdravja otroku in blagoslova pri vzgoji.  

 

 

 
 

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


