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22. navadna nedelja

TISTO, KAR OMADEŽUJE ČLOVEKA!

Z današnjo nedeljo se vračamo k branju evangelija po Marku, potem ko
smo pet nedelj zapored preživeli z evangelistom Janezom.
V Jezusovem času farizeji niso jedli, če si prej niso umili rok vse do
komolcev, in ko so se vrnili s tržnice, niso sedli za mizo, dokler niso
opravili obveznega umivanja. Izreden poudarek so dajali t. i. obredni ali
zunanji čistosti; njihova svetost pred Bogom je bila odvisna prav od tega.
Ko so nekega dne opazili, da Jezusovi učenci jedo, ne da bi prej opravili
vse obredno umivanje, so Učitelju očitali, da se ne drži izročila starih. To je
postalo priložnost za enega izmed temeljnih Jezusovih naukov.
Rekel je:
»Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo
omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka …
Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli.«

VIR: Cantalamessa

S E P T E M B E R: ZAČetek nov. Šol. leta
Ob vsakem začetku so neznanke in se človek sprašuje, kaj nas čaka, kako
bo potekalo in kakšen bo konec. Posebej ob letošnjem
začetku šolskega leta in širjenjem okužb, se
sprašujemo, kako bo to šolsko leto potekalo. Bodo
ukrepi, bomo okuženi, bolni, doma, v bolnišnici, …
Karkoli bo prišlo, bomo morali sprejeti. Sprejeti pa ni
težko, če si pripravljen sprejeti izzive, se prilagoditi, potrpeti, se čemu
odreči, sodelovati z drugimi, … Če se tega naučimo, je to dragocena šola
za življenje. Vsega tega se pa učimo drug od drugega z zgledom.
Stara kitajska zgodba pripoveduje, da je modrijan svoje učence
vprašal: »Kaj morate vedeti, da boste zadovoljni?« Našteli so mu veliko
dobrih odgovorov. Na primer: srečen zakon, dobro zdravje, zvesti prijatelj.
Toda modrijan ni bil z nobenim odgovorom zadovoljen. Sam jim je
odgovoril: »Človek je najbolj zadovoljen, ko vidi otroka, kako samostojno
koraka po cesti, potem, ko mu je pokazal pot, po kateri naj hodi.«
Če načrtuješ za en teden, speci kruh.
Če načrtuješ za eno leto, posej žito.
Če načrtuješ za deset let, posadi drevo.
Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino. (Kitajski preg.)
Vzgajajmo z zgledom delavnosti, strpnosti, prilagajanja,
odpuščanja, dobrote, poštenja, sodelovanja … Čudovita dota, ki jo lahko
zapustimo mladim.
Dobro je slišati:
Bogoslovec na praksi: V Mariborski nadškofiji imamo v šestih letnikih,
samo 4 bogoslovce. Eden od teh štirih, pride k nam na 14 dnevno
pastoralno prakso. To je Žiga Kreft, doma iz župnije Št. Janž pri
Dravogradu, oziroma Pastoralne zveze Slovenj Gradec. Končal je prvi
letnik Teološke fakultete in oktobra nadaljuje v
drugem. Med nami bo od 4. – 20. septembra. Pomagal
bo kar bo lahko, predvsem pa opazoval, spremljal,
doživljal utrip
dela na župniji. Sprejmimo ga
dobrohotno, bodimo mu vzgled, molimo zanj, da bi se
dobro pripravil na delo, ki ga čaka, da bi vztrajal in
postal dober duhovnik.
Birmanci na duhovnih vajah: Že nekaj let, se birmanci pred prejemom
sv. birme udeležijo kratkih duhovnih vaj na Bledu, pri sestrah

»Salezijankah«. Hvala, spoštovani starši, da jim to omogočite, plačate del
prispevka in ob zaključku pridete ponje. Prav tako hvala
Gasilskim društvom, Jablane, Šikole in Starošince, za
njihovo pomoč in vožnjo na Bled. Upajmo, da še ne bo
kakšnih ukrepov do našega odhoda, ki je 3. sept. ob
16.00 iz župnijskega dvorišča. Spoštovani verniki, lepo
prosim, podprimo jih z molitvijo. Mladim največ pomagamo z zgledom in
molitvijo. Hvala že vnaprej.
Verouk v novem šolskem letu: Težko je napovedati, kako bo potekal
verouk. Ko bodo navodila iz NIJZ in Škofovske konference, jasna, bomo
vedeli, kako naprej. Z veroukom začnemo 6. sept. po začasnem urniku:
1 r. poned. 14.30
ga. Lea
2 r. torek, 14.30
ga. Anita
3 r. torek, 14.30
g. župnik
4 r. sreda 14.30
ga. Anita
5 r. a.) poned. 14.30 ga. Milka
b.) torek 14.30 ga. Milka
6 r. sreda 14.30
ga. Milka
7 r. ………………… ga. Anita
8 r. sobota 8.00
g. župnik
9 r. četrtek 14.30
g. župnik
Kolikor bo največ mogoče, se bomo prilagajali šolskemu urniku. Ker je
toliko različnih interesov posameznih otrok, žal, ne bo mogoče vsem
ustreči. Spoštovani starši, lepo prosim, skušajte razumeti, potrpeti in
sprejeti. Ne glejmo nase, glejmo na otroke in jim omogočimo to, kar jim
bo v življenju še kako koristilo.
Vzpodbuda: Evharistija ni desert za otroke, to je
sredstvo za bojevanje. Msgr Julien (pariški škof ,+
1930)
Za dobro voljo: SLUŽBA – ''Ali je res, da ti je tvoj
šef zrihtal službo pri konkurenčnem podjetju?'' – ''Ja. Rekel je, da mu bom
s tem zelo koristna.''
PONUDBA – Natakar: ''Vam je hrana bila všeč?'' – Gost. ''No ja, sem že
bolje jedel. '' – Natakar: ''Morda res, toda ne pri nas.''
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SVETA MAŠA ZA:

7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Nežiko Frangež obl., vse Bertolove in
22. navadna ned.
Marijo Vivod
14.00 zlata poroka: Hercog Ivan – Zdenka, Šikole
Feliks (Srečko)

7.30 za + Rozalijo in Jerneja Beranič

Paulin, škof

7.30 za + starše Gojčič, Greif, brata in sorod.

7.30 za uspešno zdravljenje
(Molitvena ura za domovino in slov. narod)
19.00 za + Nežo Žunkovič, 2x sestri in starše
Marjeta, muč.
(Molitvena ura za nove duh. in red. poklice))
7.30 za nove duhovne in redovne poklice
19.00 za + Franca Unuka obl., Marijo in sorod.
Gregor Veliki,
papež
(Obisk bolnikov po domovih)
16.00 Odhod birmancev na duhovne vaje na Bled
15.30 Poroka: Širovnik Robert – Drevenšek Špela
Rozalija, Sicilska 19.00 za + Vesno Felicijan
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 ………………………………..ni sv. maše
23. navadna ned.
»A n g e l s k a« 18.00 Priprava na poro.: Podgoršek Katja – Pisanec Gašper
19.00 v zahvalo fantom, ki so omogočili prenos sv.
maše v času »korone« preko Youtub kanala
Egidij (Tilen)

POROČILA STA SE:
Stojnšek Patrik- Prah Petra
Iskrene čestitke!

KRST JE PREJELA:
Bombek Aurora
Čestitke!

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

