
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

KDO JE JEZUS? 

Evangelij današnje nedelje nam pomaga odgovoriti na vprašanje »Kdo je 

Jezus?«. Preberimo prvi del: 

»Ko je nekoč na samem molil, so bili z njim učenci in vprašal jih je: ‘Kaj 

pravijo množice, kdo sem?’ Odgovorili so: ‘Janez Krstnik, drugi: Elija, 

spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.’ Nato jim je rekel: 

‘Kaj pa vi pravite, kdo sem?’ Peter je odgovoril: ‘Božji Maziljenec’«. 

V Petrovem odgovoru je kvalitativni skok v primerjavi z odgovori ljudi. 

Reči: »Janez Krstnik, Elija ali eden od prerokov« pomeni uporabljati 

človeška merila. Do sem Jezus še vedno spada v skupino znanih, celo 

izjemnih osebnosti. Reči: »Božji Maziljenec« pa je drugače; pomeni 

potrditi Jezusovo absolutno edinstvenost. Prerokov je veliko, Mesija je en 

sam. 

Izraz »Kristus« je grški prevod aramejske besede Mashiah – Mesija, kar 

pomeni »maziljen«, »posvečen«. Ta izraz se uporablja zaradi tega, ker so v 

Svetem pismu osebe, ki so bile izbrane za kralje, duhovnike in preroke, 

uvedli v njihovo službo z znamenjem dišečega olja, ki so jim ga zlili na 

glavo. Vedno jasneje Sveto pismo govori o nekem posebnem 

»Maziljencu«, ki se bo prikazal ob koncu časov, da bi vzpostavil Božje 

kraljestvo na zemlji. Gre torej za posebno pomemben trenutek, ko nekdo 

prvič prepozna, da je prav Jezus iz Nazareta, ki so ga imeli za tesarjevega 

sina, dolga stoletja pričakovani Mesija. 

VIR: Cantalamessa 

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

26.6.2022                 LETO 19                     ŠTEVILKA   26                   12. navadna nedelja 



JUNIJ – KONEC ŠOLSKEGA LETA – 

JULIJ MESEC POČITNIC IN DOPUSTOV  

 

Celo leto hrepenimo po poletnih mesecih, počitnicah, dopustu, da bomo 

več skupaj, se posvetili drug drugemu in utrdili naše medsebojne vezi. Pa 

bo tako?  Prisluhnimo povzetku Jezusovega življenja: 

 »Jezus je bil ob rojstvu položen v borne jasli, ko so mu stregli po 

življenju, je moral s starši bežati. Kot najstnik se je izgubil. A ni njegovo 

življenje podobno mnogim otrokom danes?  

 Tudi danes mnogim nenačrtovanim otrokom grozi moderni 

»Herod«, ki ga je predvsem strah za izgubo 

položaja, kariere, službe, … Ko bo ta otrok prišel 

na svet, bo zame manj užitkov, ugodja in udobja. 

Mnoge otroke kmalu po rojstvu pošljemo v jasli, da 

se posvetimo karieri, zaslužku.  

 Tudi danes mnogi otroci bežijo od doma, morda ne dobesedno, a 

bežijo k ekranom, v slabo družbo, razne odvisnosti… In se izgubijo, kot 

Jezus.  Ne, on se ni izgubil, bil je v Očetovi hiši. Večkrat smo bolj kot 

otroci, izgubljeni predvsem starši. Kako naj pomagam svojemu otroku? Kje 

naj poiščemo Jezusa, se sprašujemo z Jožefom in Marijo. Ni nam trena 

daleč. Sveto pismo pravi, da Bog  »… ni daleč od nikogar izmed nas« / 

Apd 17,27;  (Družina in življenje, str. 3)/. 

Dobro je slišati: Praznik apostolov Petra in Pavla, je dan duhovniškega 

posvečenja. Na ta dan, so vedno v svojih stolnicah, škofje posvetili 

kandidate za duhovnike. »Na sveže« 

posvečen, je  isti dan večer, bil slovesno 

sprejet v domači župniji, kot novomašnik. To 

je bil trenutek hvaležnosti župnije Bogu, da je 

poklical nekoga iz njihove župnije.  Letos se 

bodo tega veselili le v štirih župnijah po 

Sloveniji. Tri novomašnike imajo v 

Ljubljanski nadškofiji in enega v Novomeški. Ostale škofije nimajo 

novomašnikov.  

Ljubljanski novomašniki so:  

*Janez Pavel Šuštar, doma iz župnije Homec pri Kamniku, star 25 let 

*Tadej Pagon, doma iz župnije Tržič – Bistrica, star 28 let. 

*Rok Gregorčič, iz župnije Ljubljana – Šiška, star 25 let.  

*Janez Meglen, iz  župnije Krka na Dolenjskem, škofija Novo Mesto, star 

28. 



   

 Z voditeljico gdč. Nušo Korez in njenimi pomočniki 

animatorji, bomo tudi letos imeli oratorij, 

od 4. – 7. julija. Prijavljenih je že veliko 

otrok in Bog daj, da bi bilo vse po sreči. 

Vas, spoštovani pa lepo prosim, da se nas 

spomnite v molitvi, da bi vse dobro 

potekalo. Hkrati Vas pa lepo prosim za 

kakšno sadje, ali sladke dobrote, da bo za malico. Že 

vnaprej, iskrena hvala za prvo in drugo.     

 

Lepa misel: POGOVOR REŠI TEŽAVE: Gozdnim živalim je prišlo na 

uho, da je medved naredil seznam živali, ki jih bo 

pobil. Vse so se prestrašile, čez nekaj časa pa jelen 

ni več vzdržal negotovosti in je šel medveda 

vprašat, če je res, kar se govori v gozdu. 

          »Medo, slišal sem, da si naredil seznam za 

pobijanje.« - »Da.« - »Pa sem jaz tudi na njem?« - 

»Da!« Naslednji dan najdejo jelena mrtvega. 

          Po jelenu se ojunači volk. »Medo, slišal sem, da si napisal seznam za 

pobijanje.« - »Da.« - »Pa sem tudi jaz na njem?« - »Da!«  Naslednji dan 

najdejo mrtvega tudi volka.  

          Zdaj se odloči za obisk pri medvedu zajček.  »Živijo medo! Ali sem 

tudi jaz na tvojem seznamu?«  - »Da.«  -  »Pa bi me lahko izbrisal z 

njega?«  -  »Da, ni problema.« 

 »Zmenit se je treba«, rečejo včasih ljudje.  »Pogovor veliko reši,« bi 

lahko dodali. Koliko nesporazumov nastopi takrat, ko se ne pogovorimo, 

ko si stvari ne povemo, ampak trmasto molčimo. Raje kot da kuhamo 

zamero, se pogovorimo, raje koga kaj vprašajmo. (Vir:  Dragoceno darilo 

zgodb, str. 52)   

Za dobro voljo: ZEHANJE – Žena možu: ''Medtem, ko se pogovarjava si 

že točno pet krat zazehal. Ali te dolgočasim?'' – Mož: ''Oprosti, nisem 

zehal, ampak sem neuspešno poskušal nekaj reči.'' 

 

JANEZEK reče kolegu Eriku: ''Očka je pa včeraj dobil debelo položnico, 

ker je peljal čez zeleno luč.'' – Erik: ''Saj čez zeleno se pa lahko pelje.'' – 

Janezek: ''No, ja. Pravijo pa, da taka luč stane čez tisoč evrov.'' 

 
  



Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO  - 

 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    26.junij 22  

12. navad.  ned. 
 
 

7.30    za žive in rajne župljane   
10.00  za +  Ano, Milana in Mihaela Klineta in stare  
                        starše Marčič 

PONEDELJEK 
     27. junij  

Ema   Krška 
7.30    za +  Ungerjeve, Mesičkove in Strnadove 
19.00  za +  Jožico  Ribič  30. dan 

    TOREK 
     28. junij 

Irenej Lyonski 
 7.30    za +  Francija Dobiča obl., Alojzijo, Frančeka in  
                       Stanka Koreza 

    SREDA 
      29. junij  

Peter in Pavel 
 9.00     v za hvalo za duhovniški poklic 
19.00    po namenu    

   ČETRTEK 
      30. junij 

Oton Bamberški 
19.00    za +  Nežo Žunkovič obl., 2x sestri, Romana  
                        Dolenca in starše 
              (Molitvena ura za duh. in red. poklice) 

     I.   PETEK 
       1. julij 

Estera 

7.30      za nove duhovne in redovne poklice 
              (Obisk bolnikov in starejših po domovih) 
19.00    za +  Marijo Auer obl. in Antona in 2x starše 
 

    I.  SOBOTA 
       2. julij   

Evgenija 
19.00     za  + Ivana Krajnca, starše Medved in Krajnc 
             (Molitvena ura za zakonce in družine)  

   NEDELJA 
  3. julij  2022  
 

13. navad. ned. 
 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00   za  +  Ivana Beraniča obl., Janka, starše Lah in  
                        vse sorodnike 
11.00    Krst : Kirbiš  Ajde 

 
 

 
 
 
 
Čiščenje in krašenje cerkve: Prisrčna hvala vsem pridnim in skrbnim iz obeh 

Goric za lepo cerkev, ostale objekte in okolico. Posebej hvala za čiščenje kora. V 
juliju pa lepo prosim vaščane Starošinc.  
 
 

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


