
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

VELIKAŠI VLADAJO! 

 

Evangelij današnje nedelje nam predstavi nenavaden, a zelo poučen prizor. 

Gre za zgodbo neuspelega »lobiranja«! Nekega dne pride k Jezusu mati 

dveh apostolov, Jakoba in Janeza, z gorečo prošnjo (pri evangelistu Marku 

prosita apostola sama, Matej pa navaja, da sta pred seboj poslala svojo 

mater). Prošnja je naslednja: 

 

»Ukaži, naj ta dva moja sinova sedita v tvojem kraljestvu, eden na tvoji 

desnici in eden na tvoji levici« (Mt 20,21). 

 

Ustvarilo se je prepričanje, da bodo Jezusa vsak čas prepoznali kot Mesija 

in razglasili za kralja, in ta mati bi rada zagotovila privilegirano mesto 

svojima dvema sinovoma. Vse to je zelo naravno in večno aktualno. Kot je 

naravna in aktualna reakcija drugih desetih apostolov, ki so se »začeli jeziti 

na Jakoba in Janeza«. Očitno so tudi oni želeli zasesti isti položaj. 

 

 

 

 

 

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

 

POLDAN ZVONI 

Poldan zvoni, cerkev odprta je. Vstopil bom. 

Iskreno ti Mati povem, da zdaj molil ne bom. 

Ne nosim darov, ne prosim daril, prišel le za to 

sem,  

da gledam Te, 

gledam, ves srečen, 

ker tukaj si Ti, 

ker jaz sem Tvoj sin in blizu sva si. 

Pred cerkvijo pustil sem svoje skrbi, da bom s Teboj 

,za trenutek,  pod soncem Tvojih oči. 

Naj brez besedi, pogled moj se vije, do Tvojih oči, 

Naj svoje zapove srce melodije, ker Ti si edina, 

najlepša, 

brezmadežna, 

milosti polna, 

od grešnosti vsake odmaknjena; 

Ker vekomaj tukaj si, 

ker si Marija, ker si, ker si ! 

O Mati Marija, tisočkrat hvala Ti, 

hvala Ti! 

Poldan  zvoni  …     (Paul Cloudel)    

Dobro je slišati: 

KRISTJANI NA KITAJSKEM so iz meseca v mesec bolj preganjani. 

Mednarodna organizacije Open Doors opozarja, da so razmere alarmantne. 

Vsak kristjan, vsako bogoslužje, vsaka župnija je s pomočjo moderne 

tehnologije tarča vohunjenja. Navadni verniki so pogosto zasliševani in jim 

kontrolirajo osebne  dokumente. Pastorji in duhovniki so deležni trših 

prijemov, pogosto so zasliševani in noč morajo 

prespati ali prebedeti na policiji.  

 

     Medtem, ko je 30. septembra  dežela obhajala 

100-letnico komunistične revolucije, so kristjani 

vstopili v posebno obliko skrbi za domovino. Odločili so se za poglobljeno 

molitev in 40-dnevni post, tako da vsak dan opustijo en obrok hrane. 

www.infochretienne.com/chine; 30.9.'21 

 

http://www.infochretienne.com/chine


SINODA VESOLJNE CERKVE, ki jo je napovedal papež Frančišek se 

bo odvijala od 2021 do 2023 na treh nivojih.  

                                - prvo leto na ravni škofije,  

- drugo leto na ravni kontinenta  (za nas Evrope) in 

  končno  

- tretje leto na ravni škofov v Vatikanu.  

   Začetek sinode za našo nadškofijo je bil soboto, 16. 

oktobra v Mariboru, v cerkvi sv Janeza Boska (pri 

Qlandiji). Srečanje (skupaj s sv. mašo) bo trajalo od 10h do 13h. 

Dragi vsi,  

smo v časih hudih preizkušenj in stisk. V družinah, zakonih, tudi v 

zakonskih skupinah, med duhovniki, v župnijah, v osebni veri … Vse to 

skušamo zajeti v namenu »za Družino in Življenje ter Cerkev na 

Slovenskem« in vas vabimo v boj z najmočnejšim orožjem, ki ga 

poznamo: z MOLITVIJO! Tudi sv. pater Pij je nekoč rekel, da je 

molitev kot orožje. Če ne 'streljaš' ti, 'strelja' sovražnik. 

Da, to je klic na pomoč. Ker moramo okrepiti 'bojne vrste'. Vabimo in 

prosimo vas, da se nam pridružite v molitvi rožnega venca. Enkrat na 

teden ali celo vsak dan - vsaj eno desetko ali še bolje cel rožni venec.  

(Družina in življenje) 

 
 

Kovid-19 in vstop v cerkev:   (Glej napis na cerkvenih vratih) 

P-  REBOLELOST 

C-  EPLJENJE  

T-  ESTIRANJE 

Hvala za upoštevanje ukrepov! 

 

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).  

Za dobro voljo:  NOE – Ko gledamo današnji svet, ni nič 

čudnega, da je Noe poleg svoje družine vzel na ladjo samo 

živali. 

 

OGLEDALO – Ko sem včeraj šla mimo ogledala, sem ugotovila, da 

moram nekaj vzeti dol. In vzela sem dol ogledalo.   
 

mailto:luk.gojkosek@gmail.com


Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 

 17. okt. 2021 

29. navadna ned.      
 

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

PONEDELJEK 
     18. okt.  

Luk, evang. 
7.30    za  +  Otilijo in Alojza Vrtnik, Žumrove, starše  
                       Javornik in Liziko 

    TOREK 
      19. okt. 

Pavel od Križa 7.30     za +  Janka Beraniča 

    SREDA 
       20. okt.  

Vendelin, opat 7.30      za +  Venčeslava  Laha in starše 

  ČETRTEK 
       21. okt. 

Uršula, devica 
18.00    za  +  Slavka Kureša, vse Kureševe in  
                         Potočnikove 
                    (Molitvena ura za duh. in red. poklice)  

      PETEK 
       22. okt. 

Janez Pavel II. 
18.00     za  +  Franca  Žunkoviča 
19.00     Zakonska skupina  II. 

   SOBOTA 
       23. okt.  

Janez Kapistran 

7.30     za + Tončeka Pernata obl., 2x Antona, 2x  
                         starše in sorod. 
11.00     Krst: Krajnc  Noel 
12.30   Izobraževalno-pastoralna ekskurzija članov  »ŽK« 

    NEDELJA  
   24. okt.  2021 

30. navadna ned. 
Misijonska ned. 
 
 

 7.30       za  žive in rajne župljane 
 9.30        ( Molitev Rožnega venca,  veroučenci) 
10.00      za +  Ivana Javernika-»Krtinatovega« obl.  
11.00     Krst: Trčko  Mila 

Krst sta prejela:  Sagadin Ema, Dragonja vas 20 in Mohorko Blaž, Zg. Gorica 
8. Iskrene čestitke staršem, blagoslova pri vzgoji in zdravja otrokoma. 
 
 

 

 

 

 

 
 

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


