
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ENAKI IN RAZLIČNI! 

Razmišljati o skrivnosti Trojice je kot da bi se odpravili odkrivati naše 

najgloblje korenine, kajti izhajamo iz Trojice in smo na poti k njej, 

podobno kakor rečna voda prihaja iz morja in se vrača vanj. Drugo berilo 

in evangelij nam predstavljata svetopisemske izvire te skrivnosti (pri tem 

upoštevajmo, da izraz »Bog«, ki nima drugih pristavkov, v novi zavezi 

vedno označuje Boga Očeta!): 

 

»Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem 

Gospodu Jezusu Kristusu … in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo … 

Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem 

Duhu, ki nam je bil dan«. 

 

Tri Božje osebe – Oče, Sin Jezus Kristus in Sveti Duh – se, kot lahko 

vidimo, tukaj prepletajo s tremi teologalnimi krepostmi vero, upanjem in 

ljubeznijo. 

 

V evangeliju, ki je še enkrat vzet iz Jezusovega poslovilnega govora, se na 

ozadju izrisujejo tri skrivnostne osebe nerazdružno povezane med seboj. 

 

»Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico … Vse, kar ima 

Oče, je moje [Sinovo], zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo 

oznanjal«.                                                                       VIR: Cantalamessa 

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

12.6.2022                 LETO 19                     ŠTEVILKA   24                   9. navadna nedelja 



JUNIJ - MESEC VRTNIC in SRCA JEZUSOVEGA 

 

Ta mesec je zaključek šole in mnogi se gredo 

zahvalit za uspešno končan letnik na kakšno romarsko 

pot.  Spoštovani starši in otroci, posnemajmo jih in se 

jim pridružimo. Mi imamo privilegij, ker smo tako blizu 

čudovite romarske božje poti – Ptujska Gora. Poromajmo k njej in se ji 

zahvalimo. 

Mesec junij je tudi mesec porok, ko nekateri mladi začnejo uradno 

skupno pot. Kako drugačna je, če je blagoslovljena.  

Starejši par je praznoval 60 letnico skupnega življenja. Nekdo ju je 

vprašal, kako vama je uspelo ostati skupaj toliko časa? Pa gospa odgovori: 

»Rojena sva bila v časih, ko smo, če se je kaj pokvarilo, to popravili in ne 

vrgli vstran«.  

Danes odvržemo vstran skoraj vsak drugi zakon.  

Porabništvo in »metanje vstran« se je zalezlo v naše 

odnose. Podobno kot delamo s stvarmi, ki se jih ne 

splača več popravljati, delamo tudi z ljudmi.  

V Sloveniji »odvržemo« skoraj vsak drugi zakon. Zakonca s tem 

»odvržeta« drug drugega, velikokrat s tem tudi odnos z otroki. 

Mnogokrat otroke odvržemo že prej – še preden se rodijo. Da nas 

ne bremenijo s svojo odvečno prisotnostjo. Kmalu bomo metali stran še 

ostarele in druge neuporabne ljudi. 

Kako se popravi odnos?  Najprej z naravnanostjo na trajnost, ki smo 

si jo pri poroki obljubili. Potem gre, četudi težko in počasi. Popravljanja se 

učimo, če se »treniramo«.  Poročna obljuba ni lahka: »Jaz, …, sprejmem 

tebe, …, za svojo ženo in obljubim, da ti bom ostal zvest v sreči in nesreči, 

v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega 

življenja.«  Je zaveza za vse dni življenja, v lepem in težkem, … 

Brezpogojno. Desetletja z isto osebo.  

Ljubezen je glagol  Stephen R. Covey pravi za može: »Ljubezen je 

glagol. Ljubezen – občutek je sad ljubezni – glagola ali 

ljubečih dejanj. Torej ljubite jo. Žrtvujte se. Prisluhnite ji.«  

Vse to pa nam je na kratko razložil že Jezus z zlatim 

pravilom, za katerega se zdi, da velja še prav posebej za 

može in žene: Tako torej vse, kar hočete, da bi ljudje storili 

Vam, tudi vi storite njim! (Mt 7,12). Začnimo uporabljati to 

pravilo kar doma pri svojem možu in ženi. (Vir: internet) 

  



Dobro je slišati:  

Kmečke igre: To nedeljo, danes, 12.6. 2022, ob 14.00 uri, na dvorišču 

osnovne šole v Cirkovcah,  bodo kmečka opravila skozi igro, bobov golaž 

in pečene treske. Prijavite se na tel.: 041 363 832. Ob srečanju z ljudmi, ki 

jih že dolgo nismo videli, dobri glasbi, hrani, humorju in veselju, boste lepo 

preživeli popoldne. Lepo vabljeni!  

Telovska procesija: V cerkvenem letu so tri procesije z Najsvetejšim 

okrog cerkve. Prva je  »Velikonočna«, druga je »Telovska in žegnanjska 

procesija«. Ker pride praznik S.R.T. med tednom in 

takrat so ljudje po službah in jih ni k maši imamo 

procesijo v nedeljo. In ker je v tem času ob 10.00 uri 

že vroče, bomo imeli procesijo pred jutranjo sv. 

mašo, ob pol osmih. Lepo prosim može, ki so letos 

na vrsti, da pripravijo kar je potrebno: štirje za nebo, dva za velike sveče ob 

nebu in trije na začetku (eden za križ in dva za sveči). Vseh skupaj 9. Prav 

tako lepo prosim, da odgovorni pripravijo kar je potrebno za štiri oltarje. 

Vse to, seveda, če bo lepo vreme. Takoj za križem, gredo najprej možje, 

potem ministrantje, »nebo«, duhovnik in za njim žene. Lepo prosim, da 

gremo v procesijo vsi, ki smo pri maši.  

Delo na koru: V tem tednu so ključar, g. Miha in njegova ekipa 

odstranili na koru klopi in podest. To je bilo zahtevno delo, zlasti, ker ni 

enostavno toliko lesa spraviti po ozkih stopnicah iz 

kora. Tako je prostor pripravljen za nov podest in nove 

klopi, ki naj bi bile narejene do začetka avgusta.  Bog 

daj, da bi delo lepo in kvalitetno potekalo. Iskrena hvala 

gospodu  Mihu za veliko in opravljeno delo in vsem 

njegovim pomočnikom. Prisrčna hvala tudi družini Čelofiga iz Jablan, ki so 

poskrbeli za dobro malico za te ljudi. Vsem Bog povrni!   

Lepa misel: Vsako sekundo se začne za nas novo življenje. Radostno mu 

pojdimo naproti. Naprej moramo, če hočemo ali ne, in bolje bomo hodili, 

če bomo gledali naprej, kakor če se bomo nenehno ozirali nazaj. (K.Jerome) 

Za dobro voljo: Zakonca se pogovarjata in mož vpraša ženo: »Ljuba, 

iskreno povej, kaj ti je pomembnejše: možki z lepim videzom ali pameten 

moški? Žena odgovori:  »Ljubi, niti prvo niti drugo, saj veš, da ljubim 

samo tebe.« 

 

 

 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    12.junij 22  

9. navadna  ned. 
SV. TROJICA 
 

7.30    za žive in rajne župljane   
8.30   Kratko srečanje novih bralk Božje besede  
10.00  za + Antonova nedelja – žegnanje: za   žive in  
                      rajne vaščane Mihovc in Dragonje vasi 
      Ob 10.00 uri v Cirkovcah ni sv. maše !!! 
13.00  Srečanje:  Zakonska skupina  I.  (Na Sp. Polskavi) 

PONEDELJEK 
     13. junij  

Anton Padovan. 
7.30     za +  Antona Pernata, Jakoba, Julijano in 2x  
                       starše 
19.00   za + Franca  Baklana  7. dan 

    TOREK 
     14. junij 

 Rihard, opat 
……..   za +  Marijo Lah obl., Janeza in sina Antona 
              Rekolekcija: na kolesih 

    SREDA 
      15. junij  

    Vid, muč. 7.30      za +  Franca Draškoviča obl., Zinko in starše  

   ČETRTEK 
      16. junij 

Sv. Rešnje Telo 
  9.00    za +  Stanka Beraniča obl. in vse Beraničeve 
19.00    za  +  Marijo Čelofiga  30. dan 
              (Molitvena ura za nove duh. in redov. poklice) 

        PETEK 
       17. junij 

   Albert 
7.30      za + starše Napast, Lamberger in sorod. 
17.00    Srečanje: Zakonska skupina  II. (Sp. Jablane) 
19.00    za +  Alojza  Kamenika  8. dan   

      SOBOTA 
       18. junij   

G.J.Barbarigo 

7.30    za  +  Jožefo Potočnik  30. dan 
Dopoldan:  Duhovna obnova za birmance  (po zoomu) 
15.30 – 18.30  Duh. obnova v živo v zimski kapeli 
19.00 – 20.30  Starši in botri v živo v zimski kapeli 
19.00  za  vse pastoralne sodelavce v župniji 
             (Molitvena ura za zakonce in družine)  

   NEDELJA 
  19. junij  2022  
 

10. navad. ned. 
SV. TROJICA 

7.30     Telovska procesija pred mašo 
             za  žive in rajne župljane    
10.00   za  +  Jasmino  Trčko  obl. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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:  

Kamenik Alojz,  

Sp. Gorica 6,   

Naj počiva v miru! 

   

  

   


