
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ČE KDO HOČE BITI PRVI…! 

Nekega dne, medtem ko so bili na poti, je Jezus opazil, da se njegovi 

učenci, ki so hodili nekoliko oddaljeni od njega, zavzeto pogovarjajo med 

seboj. Ko so stopili v hišo, jih je vprašal, o čem so se pogovarjali, oni pa so 

v zadregi molčali. Med potjo so namreč ves čas premlevali, kdo izmed njih 

naj bi bil največji! Nadaljevanju zgodbe prisluhnimo neposredno v 

evangeliju: 

»Tedaj je sédel, poklical dvanajstere in jim rekel: ‘Če kdo hoče biti prvi, 

naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik.’« 

»Če kdo hoče biti prvi« – in kdo ne bi hotel biti prvi? Težnja je biti prvi, 

prekašati druge: to je del človeške narave. Poznamo Arhimedov zakon, na 

katerem temelji vse pomorstvo: telo, ki je potopljeno v vodo, vzgon poriva 

navzgor; kolikor večje je potopljeno telo, toliko večja je sila, odvisno od 

izpodrinjene vode. V nas je skrita podobna sila, ki nezadržno pritiska 

navzgor, da bi se pokazali, da bi bili nad drugimi. Ponavljam, kar sem že 

zapisal ob neki drugi priložnosti: če bi si lahko v živo predstavljali celotno 

človeštvo, kakršno se mora pojavljati pred Božjimi očmi, bi videli 

predstavo neskončne množice ljudi, ki stopa na prste, ko se vsakdo skuša 

povzpeti nad drugega, čeprav bi moral pomendrati svojega bližnjega, in vsi 

kričijo: »Tudi jaz sem tu, tudi jaz sem na svetu!« Strah nas je, da bi šli 

skozi življenje neopaženi. 

 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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S E P T E M B E R  -  SLOMŠKOV MESEC 

S tem mesecem, 19.9., vstopamo v Slomškov teden, ki ga slovesno 

zaključimo 26.sept. na Slomškovo nedeljo. Ta je vedno v neposredni 

bližini njegovega rojstnega dne za nebesa (dan smrti, 24.sept.)Ta dan je 

tudi njegov godovni dan. Slomšek ni bil dejaven le v svojem 

času, ampak je zelo aktualen tudi za današnji čas. Je vir 

navdiha za osebno življenje vsakega od nas. Prav tako je 

aktualen v pastoralnem oziru, saj je marsikatera njegova 

ideja praktično »večna«. V Celje je poklical redovno družbo 

lazariste, ki so ljudski misijonarji in preko misijonov versko 

izobraževal naše prednike. Ustanovil je Mohorjevo družbo, 

izdajal poceni in dobre knjige, in s tem naučil ljudi brati. 

Pisati pa z ustanavljanjem šol. Ustanovil je bratovščino Sv.Cirila in 

Metoda, za večjo povezanost med različnimi verami in edinost med 

kristjani. Prestavil je sedež škofije iz Št. Andraža v Avstriji v Maribor. 

Ustanovil prvo visoko šolo v Mariboru. Izdal več kot 50 knjig z različnimi 

vsebinami in še mnogo, mnogo drugega. Bil je velik socialni delavec; Večji 

del svojega premoženja je razdelil revežem. V Slovenski Bistrici je imel 

misijon za berače (klošarje). Nekemu kmetu je zgorel hlev in voli. Slomšek 

mu je posodil svoje vole za toliko časa, dokler si ni vzredil svojih.     

Dobro je slišati: 

Kovid-19 in obisk bogoslužja: S strani Slovenske škofovske konference 

so za udeležbo pri bogoslužju potrebni PCT pogoji.  

- Vstop je možen samo za tiste, ki spolnjujejo PCT pogoje.  

- Obvezne maske in razkuževanje. 

- Znotraj cerkve se, v primeru upoštevanja PCT, lahko odpravi pogoj 

razdalje 1,5 m pod pogojem, da imajo vsi maske. 

- Glede samotestiranja za veroučence in njihove udeležbe pri 

bogoslužju, veljajo enaki pogoji, kot v šoli.  

Bogoslovec na praksi:  z današnjo nedeljo se je iztekla 14 dnevna 

pastoralna praksa za bogoslovca, Žiga Krefta. Pokazal je precej dobre volje 

in se zanimal za določene stvari. Rad je pomagal in naredil vse, kar sem mu 

naročil. Upajmo, da je vsaj malo začutil delo na 

župniji. Bog mu povrni vse, kar je v tem času dobrega 

naredil za župnijo. Je pa zelo spreten v kuhinji in zna 

hitro pripraviti kaj za pojesti. To mu bo zelo prav 

prišlo. Veliko lepih lastnosti ima. Bog daj, da bi 

vztrajal.  Molimo zanj, da bi vedno ostal takšen.    

 



Priprava na birmo in dan birmovanja:  

            Lepo se zahvalim birmancem, staršem in botrom za njihov delež pri 

tej pripravi. Iskrena hvala birmovalcu, g. Slatineku za torkovo srečanje z 

birmanci, spovedovanje staršev in botrov in večerno srečanje z ožjimi 

župnijskimi sodelavci.  Prav tako hvala vsem udeležencem. 

             

Verouk v novem šolskem letu:  Urnik je še začasen, ker še bodo gotovo 

kakšne spremembe. Spremljajte ga iz tedna v teden. Trenutno je takole:  

1 r. četrtek 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  15.00          g. župnik  

 

Zaradi ukrepov in znanih razmer, morajo veroučenci od 12 leta naprej imeti 

izpolnjen PCT pogoj, za udeležbo pri bogoslužju in katehezi. 

 

Kvatrna nedelja: V nedeljo, 26.9., se nabirki obeh maš oddata na 

nadškofijo v MB., za vzdrževanje bogoslovja in semenišča. Iskrena hvala 

za Vaš dar v ta namen. 

 

Slomškova nedelja: Zaradi poostrenih razmer in pogojev, ki veljajo na 

avtobusu, v zvezi z ukrepi Kovid -19, romanje v Celje na Slomškovo 

nedeljo ODPADE.   

 

Za dobro voljo: RAZLIKA – Da bi bila žena srečna z možem, ga mora 

dobro razumeti in vsaj malo ljubiti. Da bi mož bil z ženo srečen, jo mora 

zelo ljubiti ne pa poskušati, da bi jo razumel.  

 

SODNIK: ''Zakaj ste trikrat zapored vlomili v isto trgovino?'' – Obtoženi: 

''Prvič sem ukradel obleko za mojo ženo, potem pa sem jo moral iti dvakrat 

zamenjat.''  

 



Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 19. sept. 2021 

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

7.30     za žive in rajne župljane   
10.00   1.)  za  birmance in njihove družine 
             2.)  za župnijske sodelavce 
 

PONEDELJEK 
     20. sept.  

Evstahij, škof 
19.00    za  + Gerčko Korošec obl, Martina in  
                         Frančeka 

    TOREK 
      21. sept. 

Matej, Matevž 
7.30     za +  Antonijo obl. in Janeza Medved, Marijo,  
                       Franca in Marjana Hergan in sorod. 

    SREDA 
       22. sept.  

Mavricij, muč. 
7.30      za + Antonijo Medved obl. in Janeza 
19.00    za  +  Franca Kanclerja  8. dan 

  ČETRTEK 
       23. sept. 

Lin, papež 
…….     za   +  Antona obl. in Marijo Auer in 2x starše  
                    (sv. maše ne bo doma)  

      PETEK 
       24. sept. 

A. M. Slomšek ……..   za zdravje (sv. maše ne bo doma) 

   SOBOTA 
       25. sept.  

Sergij Radoneški 
……..   za +  Jožeta Drevenška obl., vse  
                         Drevenškove in Jernejškove (sv. maše  
                          ne bo doma) 

    NEDELJA  
   26. sept.  2021 

26. navadna ned. 
Slomškova ned. 
 

 7.30    za  žive in rajne župljane 
10.00   za + iz družin: Rotvajn, Hojnik, Nedeljko,  
                      Drevenšek, Kodrič in Rozino Čurin 

Kristjana sta postala:  Tim Ban, Sp. Gorica 50 in Babič Filip, Starošince 35. 
Čestitke staršem in zdravja otrokom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

UMRL JE:  

Kancler Franc,  

Šikole 54,   

Naj počiva v miru! 

   UMRLA JE:  

Auer Štefanija,  

Ptujska c. 44,   

Naj počiva v miru! 

    

POROČILA STA SE: 

Perdec Lara- Valentan Nejc 

Iskrene čestitke!    


