
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KAKO TEŽKO BODO BOGATINI PRIŠLI V BOŽJE 

KRALJESTVO! 

Na kratko povzemimo celoten današnji odlomek, da bi se pozneje 

osredotočili na nekatere stavke, ki nas bolj podrobno zanimajo. Nekega dne 

je prišel k Jezusu mladenič in ga vprašal, kaj mora storiti, da bo deležen 

večnega življenja. Jezus mu odgovori: »Zapovedi poznaš!« On pa: »Vse to 

sem izpolnjeval že od svoje mladosti.« Jezus, ki ga je pogledal in 

»vzljubil«, pa mu navrže radikalen predlog: »Pojdi, prodaj, kar imaš, in daj 

ubogim, in imel boš zaklad v nebesih; nato pridi in hôdi za menoj!« Ob teh 

besedah je mladenič žalosten odšel, ker je imel veliko premoženje. Jezus pa 

se je obrnil k svojim in jim rekel: 

»Kako težko bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo! … 

Laže gre kamela skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje 

kraljestvo!« 

Prišel je trenutek, da prisluhnemo, kaj nam evangelij pravi o bogataših in o 

bogastvu. Še prej pa pomembna opomba, da bi se izognili nepotrebnemu 

nesporazumu. Jezus nikoli ne obsoja bogastva in zemeljskih dobrin zaradi 

njih samih. Med Jezusovimi prijatelji je tudi »bogati človek« Jožef iz 

Arimateje; Zaheju pravi, da je »rešen«, četudi zase obdrži polovico imetja, 

kar gotovo ni bilo malo. Obsoja marveč pretirano navezanost na denar in na 

dobrine, ko človek zabrede tako daleč, da je »njegovo življenje odvisno od 

vsega tega« in »sebi nabira zaklade« (prim. Lk 12,13–21). 

VIR: Cantalamessa 

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

10.10.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   41                  28. navadna nedelja 



O K T O B E R  -  ROŽNI  VENEC 
 

Le kako je to mogoče, 

Se sprašujem, 

Da Slovenci v raju pod Triglavom smo 

obstali? 

Le kako je to mogoče, da nas niso poteptali, Turki vsake barve, 

vrste,  

ki divjali so čez naše njive, gore, reke, hoste? 

 Nezlomljivi smo Slovenci bili 

prav zato, ker smo molili, 

ker so v rožnem vencu, Boga Očeta, Svetega Duha 

in Jezusa na pomoč klicali: 

ker so naše matere, očetje, 

vsak večer pred tabo 

na kolena pali 

in molili tiho, vdane, nezlomljivo. 

Vrvca črnih jagod 

vsak večer skoz prste je polzela, 

nanjo pa ljubezen silna 

prošnje vroče je vezala: 

za otroke, za moža, za ženo,  

za srečo pri živini in pri delu, 

za mir in zdravje in za konec vojne. 

Prav na koncu prošnjo še za duše v vicah so dodali. 

Glej, zato Slovenci v raju pod Triglavom smo obstali.   
      (Ivan Likar) 

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, velja, da do 15 leta, ne potrebujejo nobenih testov in 

preverjanj.  

Pogoji za vstop v cerkev:   (Glej napis na cerkvenih vratih) 

P-REBOLELOST 

Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z dokazilom o pozitivnem 

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

C-EPLJENJE 

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.  

T-ESTIRANJE 

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:  Prvi mesec šole je za nami. Urnik se 

je ustalil in upajmo, da bo ostal takšen do konca šol. leta.  

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,  13.45,       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).  

mailto:luk.gojkosek@gmail.com


Dežurni ministrant:  
 

FILIP GREGUREC 

Odposlane sv. maše:    21x za + Janka Beraniča; 17x za + Ivanko Sagadin; 5x 

za + Milana Hergana; 1x za + Antona Safošnika in vse + Modiceve; 1x za + 

Stanka Hergana, starše Magdaleno in Franca; 1x za + Jožefa obl. in Jero Klasinc 

in vse + Čelanove iz Cirkovc; 1x v dober namen 
 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    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! 

PONEDELJEK 
     11. okt.  

Janez XXIII, 
papež 

7.30    za  +  Janeza obl., vse Čelanove in Jernejškove  
                        in Matjaža Belca 

    TOREK 
      12. okt. 

Maksimiljan 
Celjski 

7.30     za +  Terezijo  Frangež,  Tjašo in sorodnike 

    SREDA 
       13. okt.  

Gerald, vitez 7.30      za +  za vse dobrotnike naše cerkve 

  ČETRTEK 
       14. okt. 

Gavdencij, 
Veselko 

7.30     za + Ano obl. in Simona Trčko in Čelanove 
18.00    za  +  Franca Kanclerja  30. dan 
                    (Molitvena ura za duh. in red. poklice)  

      PETEK 
       15. okt. 

Terezija Velika 18.00     za + Zvonka Frangeža obl.  

   SOBOTA 
       16. okt.  

Marjeta M. Alakok 
7.30       za + Vinka  Piška  8. dan 
18.00     za + Zdravka Sagadina, 2x starše in sorod. 
                      (Molitvena ura za družine  ) 

    NEDELJA  
   17. okt.  2021 

29. navadna ned. 
 
 

 7.30       za  žive in rajne župljane 
 9.30        ( Molitev Rožnega venca,  6 r.) 
10.00      za +  Franca Dobiča in sina Franca, Angelo  
                           in Antona  Žunka 
18.00      (Priprava na krst, K. N.) 

 

 
 

 

 

 
 

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:  

Pišek Vinko,  

Sp. Jablane 46, 

Star 79 let.   

Naj počiva v miru! 

   


