
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

»EFATÁ – ODPRI SE! 

Današnji evangelij prinaša slavno vprašanje, ki ga Jezus naslavlja na 

učence v Cezareji Filipovi. Toda tokrat se bogoslužje ne ustavlja ob Petrovi 

izpovedi (»Ti si Mesija …« ); bolj se namreč posveti napovedi trpljenja, ki 

sledi odgovorom apostolov: 

 

»In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo 

starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh 

dneh vstal.« 

 

Ob teh besedah ga je Peter »začel grajati«, a le težko bo – če sploh kdaj do 

konca življenja – pozabil besede, s katerimi mu je Jezus odgovoril 

(verjetno jih je on sam povedal evangelistu Marku, ki je zapisal Petrove 

spomine): »Poberi se! Za menoj, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, 

ampak na to, kar je človeško.« Na tej točki pride nauk, zaradi katerega se 

zdi, da je ves dogodek zapisan: 

 

»Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: ‘Če hoče 

kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za 

menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa 

izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.« 

 

VIR: Cantalamessa 

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

12.9.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   37                  24. navadna nedelja 



S E P T E M B E R:   ZAČetek  nov. Šol. Leta IN SLOMŠKOV MESEC 

A.M.Slomšek, je s tem mesecem tesno povezan. Zakaj? 

Septembra 1819, končal gimnazijo v Celju;    

Septembra 1824, posvečen v duhovnika26. septembra, nova maša v Olimju 

3. septembra, povzdigne mestno cerkev v stolnico v MB 

24. septembra 1862, smrtni dan 

19.septembra 1999, razglašen za blaženega. 

Toliko stvari nas veže na blaženega Slomška, zato je prav, 

da te vezi utrdimo. Lepa priložnost za to je, da se udeležimo 

slovesnosti na Slomškovo nedeljo, 26.sept. ob 15.00 uri v 

Celju pri Sv. Jožefu. Lepo povabljeni in če nas bo več, bi se 

odpeljali z avtobusom. Odhod ob 14.00 iz Cirkovc. Ne bo 

drago, ne bomo veliko zamudili, gotovo pa pridobili. Tisti, 

ki ste pripravljeni iti z nami, se prijavite pri gospe Vidi.      

Dobro je slišati: 

Bogoslovec na praksi: Bogoslovec, ki je končal prvi letnih Teološke 

fakultete, Žiga Kreft, doma iz Št. Janža pri Dravogradu, je že en teden med 

nami. Zelo hitro in dobro se je vživel v utrip župnije. Vse ga zanima, veliko 

sprašuje in vse naredi, karkoli mu rečeš. Še več, sam vidi, kaj bi bilo treba 

storiti in naredi. Veliko lepih lastnosti ima. To bo lahko zelo dober 

duhovnik, če bo vztrajal.  Molimo zanj, da bi ostal vedno takšen.    

Birmanci – v času birmske 9 – dnevnice:  

            Lepo se zahvalim birmancem, za udeležbo na duhovnih vajah na 

Bledu. Prav tako staršem da so ji pustili in da so jih v nedeljo pripeljali 

domov.  

Še enkrat iskrena hvala tudi vsem trem Gasilskim društvom iz Jablan, Šikol 

in Starošinc in voznikom za podarjeni čas in vožnjo na 

Bled.  

Od petka naprej, se dobivamo vsak večer pri 

sv.maši pri 9 – dnev.  

V torek 14.9. ob 18.00 uri je srečanje birmancev z 

birmovalcem v cerkvi, kjer bo preveril našo 

pripravljenost na prejem zakramenta.  

          Ob 19.00 bo sv. maša, med katero bo birmovalec spovedoval starše 

birmancev in botre. Lepo povabljeni spoštovani starši in botri.  

Po tem srečanju je še kratko 

srečanje za župnijske sodelavce in 

člane ŽPS in GS v učilnici.   



            Vas spoštovani župljani pa lepo prosim, pridite v času 9 – dnevnice 

in na dan sv. birme k sv. maši in molimo zanje. Saj vemo, kar storimo za 

mlade, storimo tudi zase. Hitro pride čas, ko bomo od njih odvisni. Če jim 

bomo mi pomagali zdaj, nam bodo to pozneje vračali.   

Verouk v novem šolskem letu:  Bogu hvala, 

trenutno ni kakšnih omejitev in ukrepov glede 

verouka. Upajmo, da bo tako ostalo, kot smo začeli – 

v učilnicah ob določenih urah. Urnik je še začasno, 

ker še bodo gotovo kakšne spremembe. Spremljajte 

ga iz tedna v teden. Trenutno je takole:  

1 r. poned. 14.30,  ga Lea 

2 r. torek, 14.30,   ga. Anita 

3 r. torek, 14.30,    g. župnik 

4 r. poned. 13.30,  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. a.) sreda 13.30,       ga. Anita 

      b.) torek,12.30,       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 zelo koristilo.   

 VPIS OTROK V PRVI RAZRED VEROUKA; Vpis je mogoč, ko 

pripeljete otroka k verouku pri katehetinji, ali pa pri g. župniku.  

Za dobro voljo:  PLAČA – Direktor uslužbencu: ''Že 20 let ste pri nas v 

službi in še niste imeli povišanja plače. Zakaj hočete zdaj ta rekord 

zapraviti?'' 

 

Stalni diakon iz naše dekanije: Danes ob 16.00 uri, bo v stolnici posvečen 

v stalnega diakona poročen mož, oče treh otrok, doma iz župnije Fram, v 

stalnega diakona. Bogu hvala zanj. Če Vam je mogoče, zapeljite se v MB, 

redko doživite posvetitev diakona.  

 

 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 12. sept. 2021 

24. navadna ned.     
 

7.30     za žive in rajne župljane   
10.00   za + Ano in Milana Klineta   
11.00  Krst:  Ban  Tim 

19.00   za + Janka  Beraniča  30. dan 

PONEDELJEK 
     13. sept.  

Janez Zlatousti 19.00    za  + Martina  Ribiča in sorod. 

    TOREK 
      14. sept. 

Povišanje Sv. 
Križa 

18.00  Srečanje:  Birmovalec  - birmanci, skušnja 
19.00  Spovedovanje:  starši in botri birmancev 
19.00     za + Janeza in Rozalijo Pernat in  
                         Janeza in Heleno Potisk 
19.45  Srečanje članov ŽPS z birmovalcem  (učilnica) 

    SREDA 
       15. sept.  

Žalostna Mati 
Božja 

19.00     za  +  Marijo, Štefana, Albino in 2x starše 
 20.00    Moška skupina - srečanje 

  ČETRTEK 
       16. sept. 

Kornelij in Ciprijan 
19.00     za   +  Pavlo Milošič in Miha Maleja  
                    (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice))  

      PETEK 
       17. sept. 

Robert Belarmino 
19.00   za + Bineta Brgleza obl., 2x starše in sorod.  
                      (Birmska  9 – dnevnica) 

   SOBOTA 
       18. sept.  

Jožef Kupertinski 

8.00   Verouk: Birmanci 8 r. 
9.30   Krst: Babič Filip 
11.00   Poroka: Valentan Nejc – Perdec Lara 
19.00   za +  Ivana Krajnca  obl. 
            (Birmska 9 – dnevnica) - Molitvena ura za družine- 
            in generalka s starši 

    NEDELJA  
   19. sept.  2021 

24. navadna ned. 
Sv.  b i r m a 

 7.30    za  žive in rajne župljane 
10.00   za birmance in njihove družine  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01,  GSM: 031/80 10 98 Janko Strašek, žpk.; www. 
zupnija-cirkovce.si  

POROČILA STA SE: 

Podgoršek Katja- Pisanec Gašper 

Iskrene čestitke!   

KRST JE PREJELA: 
Gmajner Žana 

Čestitke!  

     


