
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

  

SVOJ MIR VAM DAJEM! 

Evangelist Janez, iz katerega so vzeti odlomki, ki jih beremo na nedelje po 

veliki noči, ima poseben, tako imenovani spiralni, vijačni način 

predstavljanja Jezusove misli. Ko enkrat določeno temo najavi, je ne 

izčrpa, da bi potem prešel na drugo, ampak se k njej večkrat vrača in ji 

vsakokrat doda nov element, s katerim jo poglobi. Predstavljajmo si 

človeka, ki se vzpenja po polžasto zavitih stopnicah proti vrhu zvonika. Zdi 

se, kakor da se vrti okoli samega sebe, dejansko pa je po vsakem 

prehojenem krogu nekoliko višje in vidi vedno dlje. 

 

Snov, ki jo ponavlja v današnjem evangeliju, je ljubezen: »Če me kdo ljubi, 

se bo držal moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in 

prebivala pri njem«; novost je tema o miru. Prejšnjo nedeljo smo 

razmišljali o prvem elementu, tokrat pa se pomudimo ob novem elementu, 

še toliko bolj, ker gre za novost, h kateri vsi težimo: spregovorili bomo o 

miru. 

 

»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje 

svet.« 

 

 

 

VIR: Cantalamessa 
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MAJ : MARIJIN MESEC - ŠMARNICE 

Mesec maj, mesec novega življenja v naravi, cvetovi obetajo v jeseni 

bogate sadove, kmetje pridno sejejo in sadijo, da bo dovolj hrane, vreme je 

naklonjeno in zaliva ob pravem času. Vse kaže na dobro letino.  

Kako pa kaže med nami, v medsebojnem druženju, sodelovanju, 

razumevanju, vzgoji otrok, v osebnih in družinskih odnosih? Prosimo 

Gospoda za blagoslov vsega tega. Kako?  

           Člani neke družine so se zbrali na srečanju sorodnikov. Z njimi je bil 

tudi stari oče. Otroci so bili že odrasli in si ustvarili 

svoje lepe družine. Sorodniki so ga vprašali, kaj bi 

svetoval tistim, ki bi radi vzgojili svoje otroke tako, 

kakor jih je vzgojil on. Njegov nasvet je bil kratek: 

»Ohranite družinsko molitev!« Poudaril je, da si je 

njegova družina vedno vzela čas za skupno molitev. »V trenutkih, ko smo 

jih namenili molitvi, smo čutili, da je Bog z nami, kakor je zagotovil Jezus. 

,,Prosite in boste prejeli,,. Z molitvijo smo krepili vero v njegovo bližino«.  

Družine, ki molijo, prejemajo moč, katere tisti, ki ne molijo, ne poznajo.«  

 

Dobro je slišati:  

PROŠNJI DNEVI: V Sloveniji obhajamo »Prošnje dneve« tri dni pred 

vnebohodom.  Včasih so bile te dni procesije, danes pa uporabljamo druge 

načine prošnje molitve. Ne molimo samo za blagoslov na polju, ampak tudi 

za blagoslov drugega človeškega dela. Molimo tudi za odvrnitev naravnih 

nesreč, povodnji, vojske in drugih stisk. Pridite, molimo za blagoslov 

našega dela. Hvala! 

 

Vpis v glasbeno in baletno šolo: Sprejemni preizkusi in vpis Glasbeno in 

baletno šolo A.M.Slomška, so v naslednjem šol. letu: 

*Maribor, Vrbanska c. 30: 20.5.2011, ob 17.oo; 27.5.2022, ob 17.oo,  

  9.6.2022, ob 17.30 in 25.8.2022, ob 17.00.   

*OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica: 30. 5. 

   2022, ob 16.30 

*OŠ Dušana Flisa, Hoče: 30.5.2022, ob 18.00. 

 

Simfonični orkester in združeni pevski zbori v CirkovcahV nedeljo, 29. 

maja 2022, bo ob 10.00 pri sveti maši igral simfonični orkester ZGŠ v 

samostanu sv. Petra in Pavla na Ptuju z gosti ter združeni pevski zbori 

Vokalna skupina Utrinek, Zbor sv. Viktorina in Dekliški zbor Dolcezza. 

Izvajali bodo delo Missa Brevis skladatelja Jacoba de Haana ter slovenske 



velikonočne pesmi; dirigiral bo Peter Gojkošek, na orglah pa organist Luka 

Gojkošek. Prisrčno vabljeni in povabite še koga; lepo bo! 

MAŠA PRITEGNE! Mama je leta in leta molila, da bi se njena  

sinova vrnila k veri. Neke nedelje zjutraj pa v 

cerkvi ni mogla verjeti svojim očem: Njena 

sinova sta vstopila in sedla v klop. Po maši ju 

je srečna mati vprašala, kaj se je zgodilo z 

njima, da sta prišla k maši. Mlajši sin ji je razložil.  

 Ko sta bila na počitnicah v hribih in sta neke nedelje zjutraj vozila 

po cesti, je močno deževalo. Dohitela sta moža brez dežnika. Bil je 

premočen do kože in je vidno šepal, a je vztrajno hodil naprej. Ustavila sta 

in ga vzela v avto. Povedal jima je, da je namenjen k maši v dobre štiri 

kilometre oddaljeno cerkev. In brata sta ga peljala tja. Še vedno je močno 

deževalo in ker sta imela čas, sta sklenila, da ga počakata in po maši 

odpeljeta domov. A sta se odločila, da gresta raje v 

cerkev, kakor da bi ga čakala v avtu. Ko sta po dolgih 

letih spet prisluhnila Božji besedi iz Svetega pisma in 

bila pri maši z lepim petjem ob orglah, sta bili njuni 

srci ganjeni. Pozneje sta povedala: »Mama, imela sva 

občutek, kot bi se vrnila domov z dolgega potovanja.«  

 

Zasebna glasbena šola v samostanu sv.Petra in Pavla: Preizkusi 

glasbenih sposobnosti so 23, 25 in 27. maja 2022. poučujejo 15 različnih 

inštrumentov. Za nas je prednost v tem, da je blizu. Več informacij na: 

WWW.ZGS-PTUJ.SI; tel.: 059073029. 

 

Za dobro voljo: SODNIK se jezi na obtoženca: ''Vi imate že 24 kazni. Ali 

veste kaj vas sedaj čaka?'' – Obtoženi: Seveda vem. Ali oprostitev, ali 

jubilejna nagrada.'' 

LEVO – ''Ali nisi ti letos hotel iti na dopust v Anglijo?'' – ''Sem si 

premislil. Tista njihova vožnja po levi me moti. Sem poskusil med 

Ljubljano in Kranjem, pa vidim, da to ni zame.''  

 

OZNANILA:    

 

 

 
 

 

UMRLA JE:  

Čelofiga Marija,  

Sp. Jablane 41,   

Naj počiva v miru! 

UMRLA JE:  

Potočnik Jožefa,  

Sp. Jablane 5,   

Naj počiva v miru! 

  

  

     

  

   

http://www.zgs-ptuj.si/


Dežurni ministrant:  
 

HASLINGER JAN 

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    22.maj 22  

6. veliko. ned. 
1. sv. obhajilo 
 

7.30    za žive in rajne župljane    
10.00  za  prvoobhajance  in  njihove  družine 
13.00  Srečanje starejših na Sp.Gorici  v gasilskem domu 

16.00   Priprava na krst    (izredna)  

PONEDELJEK 
     23. maj  

Socerb 
(prošnji dan) 

7.30   za + Jožico in Ivana Gostečnika 

    TOREK 
     24. maj 

Marija Pomagaj 
(prošnji dan) 

7.30    za + Angelo Sagadin obl., Mileno z družino,  
                     Antona, Alojzijo in Petra Pulka 

    SREDA 
      25. maj  

Beda Častitljivi 
(prošnji dan) 

7.30    za  +  Justino Godec obl., starše Kaiser, Bojana  
                       Špraha in Marijo Vidovič 
19.00  za +  Marijo  Čelofiga  8. dan 

   ČETRTEK 
      26. maj 

Gospodov 
vnebohod 

  9.00  za  +  starše in sorodnike    
19.00  za  +  Terezijo Frangež  obl., Tjašo in 2x starše 
              (Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice) 

     PETEK 
       27. maj 

Alojzij   Grozde 

7.30   za +  Pepco Verdinek obl., vse sorodnike,  
                       Medvedove in Lahove 
19.00  za + Jožefo (Pepco) Potočnik  8. dan 
20.00     Priprava na krst 

    SOBOTA 
       28. maj   

German Pariški 
19.00   za zdravje in ljubezen v družini 
             (Molitvena ura za zakonce in družine)  

   NEDELJA 
  29. maj  2022  
 

7. veliko. ned. 
 

7.30    za  žive in rajne župljane    
10.00  za + Jakoba in vse Čelanove (Koncertna  maša) 
12.00  Krst: Sagadin Žiga 
19.00  za +  Elizabeto  Fišer  30. dan 
19.00   Srečanje: Zakonska skupina  II.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

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


