
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

OBA BOSTA ENO MESO! 

Tema današnje nedelje je sveti zakon. Prvo berilo se začenja z vsem 

znanimi besedami: 

»Gospod Bog je rekel: ‘Ni dobro za človeka, da je sam; naredil mu bom 

pomoč, ki mu bo primerna.’« 

Dandanes ogrožata zakonsko zvezo ločitev in razveza, v Jezusovem času 

pa jo je ogrožala odslovitev. V določenem smislu je bilo to še hujše zlo, ker 

je bila odslovitev krivična do žene. Mož je namreč imel pravico odsloviti 

ženo, žena pa ni imela pravice odsloviti moža. 

V judovstvu sta se glede odslovitve kresali dve mnenji. Po prvem je bilo 

zakonito odsloviti ženo iz kakršnega koli razloga,seveda po presoji moža; 

po drugem pa je bil potreben resen razlog, ki ga je predvidevala Postava. 

Nekega dne so to vprašanje zastavili Jezusu v prepričanju, da se bo postavil 

na eno ali drugo stran. Dobili pa so odgovor, ki ga niso pričakovali. 

»Zaradi vaše trdosrčnosti vam je (Mojzes) napisal to zapoved, na začetku 

stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož 

zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso. 

Tako nista več dva, ampak eno meso. Kar je torej Bog združil, tega naj 

človek ne ločuje!« 

 

VIR: Cantalamessa 
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O K T O B E R  -  ROŽNI  VENEC 

Rožni venec ni samo ena od mnogih molitev, ampak je molitev, ki 

povzame celotno odrešenje in vse bistvene stvari, ki jih mora kristjan 

poznati. Če poznaš Rožne vence in njihove skrivnosti, potem  poznaš vse 

praznike. Če poznaš praznike in njihovo vsebino, poznaš celotno 

zgodovino odrešenja. Tako kot si morajo vzeti čas starši za otroke, si 

moramo mi kristjani vzeti čas za molitev rožnega venca. Nekaj časa gre 

brez molitve, dolgo pa ne:  »Majhni deklici je umrla mama. Bila je edinka. 

Vsak dan je sama čakala očeta. Želela si je, da bi jo oče vzel na krilo in jo 

pocartal. Oče je pa dan za dnem naredil enako. 

Pospravljanje, večerja, spat. Kadarkoli je očeta prosila, 

da se z njo igra, jo pocarta, ji je odgovarjal: »Vidiš, da 

sem utrujen, pusti me pri miru«. Šla je ven na ulico, se 

igrala z drugimi, se zabavala, da je pozabila, da je sama. 

Precej časa je tako delala. Vse, dokler ni ne samo hodila 

na ulico, ampak tudi živela na ulici. Vsakemu je bila 

dostopna, ki ji je pokazal nežnost in čustva. Zapletla se je v drogo in 

postala prostitutka. Umrla je zaradi prevelike doze mamil.  Ko pride pred 

nebeška vrata, se že šušlja, »… to je pa tista, ki je živela kot prostitutka«. 

Sv. peter predlaga zanjo tisti prostor tam spodaj. Pa se oglasi Bog: »Ne,  

ni sama kriva. Oče bo dajal odgovor za hčerkino življenje«. Ne bomo dajali 

odgovora le za to, kar smo  slabega storili, ampak tudi za to, če nismo 

storili tistega, kar bi morali.  

Dobro je slišati: 

Večerne sv. maše: S mesecem oktobrom so vse večerne sv. maše ob 18.00 

uri.  

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, velja, da do 15 leta, ne 

potrebujejo nobenih testov in preverjanj.  

   Pogoji za vstop v cerkev:   (Glej napis na cerkvenih 

vratih) 

PREBOLELOST 



Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z dokazilom o pozitivnem 

rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni. 

CEPLJENJE 

Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali 

cepilnega mesta, vpis v Knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o 

opravljenem cepljenju. Imetniki digitalne identitete lahko potrdilo pridobijo 

tudi na spletnem mestu.  

TESTIRANJE 

Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR 

testa pa ne starejši od 72 ur. Hvala za upoštevanje ukrepov! 

Verouk v novem šolskem letu:  Urnik še ni čisto ustaljen, 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,   13.00,           g. župnik 

4 r. poned. 13.30,           ga. Anita 

5 r. a.) poned. 13.30,      ga. Milka 

      b.) torek,   14.30,      ga. Milka 

6 r. sreda,       13.30,       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  

 

Otroški zbor »LUČKE«: Vokalna skupina Utrinek in Otroški 

pevski zbor Lučke ob začetku pevske sezone v svoje vrste vabita 

nove člane. Vsi zainteresirani lepo vabljeni, da svoj interes 

čimprej najavite zborovodji po elektronski pošti na naslov: 

luk.gojkosek@gmail.com (Luka Gojkošek).  

 

Semafor: V cerkev je stopila babica z vnukom. S pogledom je poiskala 

rdečo lučko, ki je kazala na tabernakelj. Pokleknila je in začela moliti. 

Vnuk je gledal zdaj babico, zdaj rdečo lučko. Čez nekaj časa je tiho 

zašepetal: »Babi, ko bo zelena, bova pa šla, kajne?« 

          Tista lučka ne bo nikoli postala zelena. Brez konca bo ponavljala: 

»Ustavi se!« To je skala. Resnična skala, h kateri se lahko ljudje priklenejo. 

Edini počitek, ki človeka razbremeni: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in 

obteženi in jaz vas bom poživil.«  

mailto:luk.gojkosek@gmail.com


Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 3. okt. 2021 

27. navadna ned. 
Rožnovenska     
 

7.30     za žive in rajne župljane   
9.30    (Molitev Rožnega venca,  8 r.) 
10.00   za  + Franca Jurko 

PONEDELJEK 
     4. okt.  

Franćišek Asiški 7.30    za  +  Marico Sovinc, starše in sorod. 

    TOREK 
      5. okt. 

M. F. Kowalska 7.30     za +  Albina Goričana obl. in 2x starše 

    SREDA 
       6. okt.  

Bruno, redov. 
7.30      za +  Martina  Ribiča in sorod. 
              (Molitev za slov. narod in domovino) 

  ČETRTEK 
       7. okt. 

Rožnovenska 
M.B. 

17.00    (Priprava na krst)  
18.00    za  +  Štefana Korošca obl., Marijo in sorod. 
                    (Molitvena ura za duh. in red. poklice)  

      PETEK 
       8. okt. 

Tajda, spokornica 
18.00      za + Katarino Pernat obl. in 2x Jožeta 
19.00     (Priprava na krst) 

   SOBOTA 
       9. okt.  

Abraham in Sara 
7.30     za + Antona obl. in starše  Unuk 
18.00   za + Ivano Sagadin  8. dan 
                      (Molitvena ura za družine  ) 

    NEDELJA  
   10. okt.  2021 

28. navadna ned. 
 
 

 7.30       za  žive in rajne župljane 
 9.30        ( Molitev Rožnega venca,  7 r.) 
10.00      za +  Cilko in Viktorja Brglez iz Šikol, Martina 
                          in Alojzijo Turk iz Stražgonjce  
11.00     (Krst: Sagadin Ema) 
18.00     Srečanje – moška skupina, lepo vabljeni možje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

UMRLA JE:  

Hergan Angela, 

Sp. Gaj 24, 

stara 93 let. 

Naj počiva v miru! 

   UMRLA JE:  

Sagadin Ivanka,  

Mihovce 59a, 

stara 83 let.   

Naj počiva v miru! 

    


