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LETO 18

ŠTEVILKA 27

14. navadna nedelja

ŠEL JE OD TAM IN PRIŠEL V SVOJ DOMAČI KRAJ!
Ko je že postal priljubljen in slaven zaradi svojih čudežev in učenja, se je
Jezus nekega dne vrnil v svoj domači kraj Nazaret in je kot običajno začel
učiti v shodnici. Toda tokrat ni navdušenja, ne sliši se »hozana!«. Namesto
da bi poslušali, kaj govori in bi ga na temelju tega presojali, so ljudje začeli
dajati nenavadne pripombe: »Od kod mu modrost, saj vendar ni študiral?
Dobro ga poznamo, tesarja, Marijinega sina!« »In spotikali so se nad
njim.« To pomeni, da jih je dejstvo, da ga dobro poznajo, oviralo, da bi
verovali vanj. Jezus je z grenkobo pripomnil:
»Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v
svoji hiši.«
Ta stavek je prešel v skrajšani obliki v pregovor: Nemo propheta in patria
sua – Nihče ni prerok v svoji deželi. A ne bomo se ustavili ob tem.
Današnji evangelij nam želi povedati vse kaj drugega glede vere. Lahko bi
takole povzeli: varujte se, da ne bi naredili iste napake, kot so jo storili
Nazarečani! V nekem določenem pomenu se Jezus vrne v svoj domači kraj
vsakokrat, ko se oznanja njegov evangelij v deželah, ki so bile nekoč
zibelka krščanstva.

VIR: Cantalamessa

JUlIJ: POČITNIŠKI mesec, ALI PA NE… ?
Volitve novih članov ŽPS:
Spoštovani župljani! Minulo nedeljo ste izbirali nove člane ŽPS. Iskrena
hvala vsem, ki ste dovolili, da smo Vas smeli dati na volilni list in vsem, ki
ste volili. Za naslednje 4 letno obdobje za posamezno vas so izvoljeni
naslednji člani:
Mihovce :
Lamberger Jožica in Peršuh Andreja;
Dragonja vas:
Vindiš Angela in Lamberger Jerica;
Cirkovce :
Haslinger Nataša in Medved Anton;
Sp. Jablane:
Gregurec Miran in Potočnik Lidija;
Zg. Jablane:
Gregorc Alenka in Frangež Anton;
Pongrce:
Horvat Vikica in Paj Franček;
Šikole:
Kušar Jože in Brglez Nežika;
Stražgonjca:
Trčko Marjan in Medved Anton ml.;
Sp. Gorica:
Gojkošek Luka in Kline Albin;
Zg. Gorica:
Čelofiga Nada;
Starošince:
Korez Nuša in Brglez Olga.
K izvoljenim članom se pridružijo še nekateri, ki so po funkciji, ki
jo opravljajo v župniji, avtomatsko člani ŽPS. Predstavnik katehetov,
pevcev, ključarjev in ŽK.
Novi seznam članov ŽPS pošljemo v potrditev v Maribor, kjer jih
bo g. nadškof imenoval in ko imenovanja dobijo, se prejšnjemu sestavu
ŽPS zahvalimo in razdelimo imenovanja novim. To bo eno nedeljo v
mesecu juliju, po prvi sv. maši.
Zanimivo je pogledati nazaj na volitve prejšnjega sestava ŽPS, iz
leta 2015, koliko je bilo takrat pri obeh sv. mašah, vernikov iz posamezne
vasi, ki so volili:
Mihovce:
leta 2015 = 73, leta 2021 = 19
Dragonja vas: leta 2015 = 78, leta 2021 = 20
Cirkovce:
leta 2015 = 86, leta 2021 = 23
Sp. Jablane: leta 2015 = 55, leta 2021 = 14
Zg. Jablane: leta 2015 = 62, leta 2021 = 21
Pongrce:
leta 2015 = 50, leta 2021 = 13
Šikole:
leta 2015 = 79, leta 2021 = 41
Stražgonjca: leta 2015 = 54, leta 2021 = 16
Sp. Gorica:
leta 2015 = 64, leta 2021 = 11
Zg. Gorica:
leta 2015 = 14, leta 2021 = 2
Starošince:
leta 2015 = 53, leta 2021 = 10

Kako hitro se število vernikov manjša v naši cerkvi: Leta 2015 jih je
bilo 668, leta 2021 pa komaj 190. Bog ve, kakšna bo podoba in obisk
vernikov ob naslednjih volitvah?
Ne bojmo se, papež Frančišek je rekel: »Od nas se ne zahteva, da
vse sami naredimo, tudi ne, da smo brezmadežni, temveč, da se trudimo, da
vedno bolj rastemo, da živimo z globoko željo, da bi napredovali na poti
evangelija in da nikoli ne bi izgubili poguma«.
Dobro je slišati:
ORATORIJ 2021 Ta ponedeljek, torek in sredo, 5.,6. in 7. julija, od 9.00 do
16.00, imamo v župniji oratorij. Po sedanjih prijavah, bo skupaj
otrok in animatorjev okrog 100. Lepo prosimo, spomnite se nas
in molite za uspešno in blagoslovljeno delo, dobro razpoloženje
in počutje in Božje varstvo na oratoriju. Lepa hvala že vnaprej
voditeljici Špeli in pomočnici Nuši in vsem ostalim,
animatorjem, ki bodo pomagali. Hvala tudi otrokom, ki se ga bodo udeležili,
šoli za sodelovanje, kuharicam, ki bodo kuhale in Vam dobri ljudje, ki boste,
sadje ali kaj sladkega prispevali za dobro počutje teh mladih. Hvala že vnaprej
in Boglonaj!
Obnova fasade na župnijski cerkvi:
V tem tednu pričakujemo začetek del, pri
obnovi fasade na cerkvi. Spoštovani dobri ljudje,
iskrena hvala za vse Vaše dosedanje darove, ki ste
jih že prinesli v ta namen. Boglonaj za Vaš čut,
kar je znamenje Vaše velike vere in želje, da
zapustite cerkev urejeno in lepo, naslednjim rodovom. Zbrali ste že malo
čez polovico tistega, kolikor še moramo zbrati k že prej prihranjenim
sredstvom. Hvala za vse do sedaj in iskren Boglonaj!
Zanimivo: FIŽOL V ŽEPU
Nekoč je živel grof, ki je dočakal visoko starost, ker se je znal veseliti
življenja. Nikoli ni odšel od doma, ne da bi spravil v desni žep pest fižola.
To je delal zato, da je z njim zaznamoval lepe trenutke dneva in jih znal
bolje ceniti. Za vsako prijetno malenkost, ki jo je v teku dneva doživel – na
primer prisrčen klepet na cesti, smehljaj ženske, ki jo
je srečal, kozarec dobrega vina, ki ga je spil, … za
vse, kar ga je razveselilo, je preložil eno fižolovo zrno
iz desnega žepa svojega suknjiča v levega. Zvečer je
doma sedel za mizo in preštel fižole iz levega žepa. To
so bili zanj slovesni trenutki. Pred oči si je priklical, koliko lepega je spet

doživel tisti dan in se je veselil. Tudi če je bil v levem žepu en sam fižol, je
bil dan uspešen, se je splačalo živeti. (sč)

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
4. julij 2021
PONEDELJEK
5. julij
TOREK
6. julij
SREDA
7. julij
ČETRTEK
8. julij
PETEK
9. julij
SOBOTA
10. julij
NEDELJA
11. julij 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 Franca in Nežo Fingušt, Finguštove in
14. navadna ned.
Čelofigove ( med sv. mašo sprejem Jana
Haslingerja med ministrante
16.00 Srečanje animatorjev – priprava na oratorij
Ciril in Metod
Marija Goretti
Vilibald, škof

7.30 za + Lizo, Antona in Liziko Javernik, starše
Vrtnik in Žumrove
7.30 za + Martina Ribiča obl. in sorod.
7.30 za + Vinka Kaiserja in 2x starše
19.00 za + Franca Dobiča 8. dan

7.30

v zahvalo za Božje varstvo in pomoč
(Molitvena ura za duhov. in redov. poklice)
19.00 za + Marijo in Franca Jevšovar, Antona in
Veronika Giuliani
Angelo Dolenc in sorod.
Kilijan, škof

7.30

v zahvalo vsem članom ŽK, za njihovo delo
(Strokovno izobraževanje članov ŽK)
7.30 za žive in rajne župljane
15. navadna ned. 10.00 za + Elizabeto in Vinka Benca obl., brata
Benedikt, opat
Milana in Vinka in sestro Ireno
Amalija, Alma

Umrla sta: Marija Leskovar, Zupančičeva ul. 26, stara 89 let in Franc
Dobič, Sp. Jablane 42/d, star 67 let. Naj počivata v miru!
Dežurni ministrant:
PERNAT BLAŽ
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Strašek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si

