
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

DOLOČIL JE DRUGIH DVAINSEDEMDESET UČENCEV! 

Današnji evangelij se začenja z naslednjo novico: 

 

»Potem je Gospod določil še drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred 

seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti«. 

 

Nekateri so se spraševali, zakaj ravno dvainsedemdeseteri; običajni 

odgovor je, da je bilo dvainsedemdeset (ali sedemdeset) število poganskih 

narodov, ki jih je poznalo Sveto pismo. Toda Jezus pošilja te učence v 

»vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti«, to je k Izraelu, ne k 

poganom, če odmislimo, da Luka poslanstvo za pogane začenja šele z 

binkoštmi. Morda v tem primeru število ni simbolično, ampak realno. Jezus 

je poslal dvainsedemdeset učencev, ker jih je toliko imel. On je poslal vse 

tiste, ki so hodili za njim z neko določeno stalnostjo in ki so se dali na 

razpolago za to poslanstvo. 

V vsakem primeru nam Luka pomaga razlikovati to poslanstvo od 

predhodnega, ki je namenjeno dvanajsterim apostolom (prim. Lk 9,1-6). To 

je pomembno, ker pomeni, da niso le apostoli in danes njihovi nasledniki – 

škofje in duhovniki – poslani, da evangelizirajo, ampak vsi učenci. Drugi 

vatikanski koncil je to zelo jasno povedal: »Krščanska poklicanost je 

namreč že po svoji naravi tudi poklicanost k apostolatu« 

 

VIR: Cantalamessa 
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JULIJ:  MESEC POČITNIC IN DOPUSTOV  

Prihaja poletni čas, ko nas večina za daljši čas 

zapusti rutino vsakodnevnega življenja in dela ter 

pošlje možgane na »pašo«. Poletni dopust je eden 

tistih tradicionalnih obdobij v letu, ko si vzamemo 

čas zase, za družino in se »odklopimo« od realnega 

življenja. A vedno pogosteje se dogaja, da gumba za »odklop« ne 

najdemo več in nas vsakodnevne težave in stres ne pustijo na miru.  

Služba, težave, nedokončani projekti in druge misli nam tudi med 

dopustom neprestano vihrajo po glavi. Zakaj jih ne moremo odmisliti tudi 

na dopustu? 

Ljudje preprosto nismo živali, ki jih vodijo samo instinkti. Naši možgani 

premlevajo tisoče dogodkov dnevno. In tudi ko so ti dogodki že davno 

mimo ali pa nas čakajo šele daleč v prihodnosti, se z njimi obremenjujemo.      

Kdo nima rad dopusta? Odmor od dela je nujno potreben. Zaposleni, ki 

imajo dovolj dopusta, so bolj učinkoviti in bolj zdravi. Nedavna raziskava 

je pokazala, da dopust ‘povzroča’ srečo, zmanjša stres, izboljša duševno 

zdravje in poveča produktivnost.  

Znanost pravi, da dopusta nimamo dovolj in bi ga potrebovali 

več, predvsem pa, da bi dopust moral biti res dopust. Zakaj? 

 

Nekaj dobrih učinkov dopusta: 

* Zmanjšan stres – dober dopust dokazano zmanjšuje stres. Pa naj bo to kje 

   v tujini ali pa doma. 

*Izboljšano počutje: en dovolj dolg dopust na leto zmanjšuje bolezni srca! 

*Izboljšano duševno zdravje – dopust učinkuje kot antidepresiv. 

Večja produktivnost – številne študije dokazujejo, da odmori od dela, pa 

naj so 30-sekundni ali 3-tedenski, povečajo našo produktivnost. Hkrati pa 

izboljšajo tudi moralo na delovnem mestu. 

 

Torej, stroka pravi, pojdite na dopust. Upoštevajmo! 

 

 

 



Dobro je slišati:  

 Oratorij:   

 Z voditeljico gdč. Nušo Korez in njenimi pomočniki animatorji, bomo ta 

teden imeli v župniji oratorij. Prijavljenih je veliko otrok in Bog daj, da bi 

bilo vse po sreči. Vas, spoštovani starši in drugi dobri ljudje 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, v imenu otrok in animatorjev 

iskrena hvala za prvo in drugo. 

  

Zahvala romarjem, po Franciji. Lepo se zahvalim vsem, ki ste se 

letos pridružili romanju. Hvala za Vaš prispevek in vse, kar ste storili v 

duhovnem in materialnem smislu, za lepo doživljanje romanja in dobro 

počutje. Hvala za potrpljenje, prilagajanje in 

razumevanje med različnimi ljudmi, interesi in željami. 

Hvala, ker ste sprejeli »za dobro« tudi tisto, kar je bilo 

morda moteče.  Posebej bi se Vam rad zahvalil za dar, 

ki ste ga namenili za sv. maše. Jaz sem na romanju 

maševal po oznanjenih namenih, zato nisem mogel mašnega namena 

spremeniti. Ta Vaš dar, (tako mi je bilo rečeno) pa naj bo namenjen za 

nove klopi na koru. Iskrena hvala vsem za vse!      

Lepa misel:  

DARILO: Oče je vsak večer, ko je prišel iz službe, šel na sprehod s svojo 

najstniško hčerko. V njeni družbi mu je bilo lepo. Kar naenkrat pa je hčerka 

skoraj vsak dan našla kakšen izgovor, da ji ni bilo treba na sprehod. 

Prizadelo ga je, a ni nič rekel. Ko je prišel njegov rojstni dan, mu je hčerka 

podarila pulover, ki ga je sama spletla. Oče je tedaj spoznal, da ga je pletla 

tisti čas, ko je šel on na sprehod. Rekel ji je: »Draga Marta, 

zelo cenim tvoje darilo, toda tvoje družbe med sprehodom 

sem še veliko bolj vesel. Pulover lahko kupim v vsaki 

trgovini, tebe pa ne morem. Bolj kot vsa darila, je 

dragocena  ljubeča bližina ljudi.  

Storite tako Vi  !!!  

Za dobro voljo: TABLETE: neki obilni dami, je zdravnik izročil 

stekleničko z 200 - timi tabletami. »Koliko jih moram vzeti vsak dan?« je 

vprašala. – »Prav nobene. Tri krat na dan jih stresite po stopnicah in jih 

nato poberite nazaj. To vam bo najbolj pomagalo«.  



Dežurni ministrant:  
 

HASLINGER JAN 

VOLITVE: Rešili se bomo socializma, komunizma in terorizma!« je 

zaklical kandidat na volilnem shodu. Nekdo iz ozadja se je oglasil: »Kaj pa 

revmatizma?« 

 OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    3.julij 22  

13. navad.  ned. 
Izseljenska 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 (Šikole) 

PONEDELJEK 
     4. julij  

Ulrik, Uroš, škof 7.30    v zahvalo za zdravje 

    TOREK 
     5. julij 

Ciril in Metod 
 7.30    za +  Stanka, Jožefa, Nežo Fingušt in Francija  
                       Frangeža 

    SREDA 
      6. julij  

Marija Goretti 
 7.30     za + Antona Peršuha obl., 2x starše, brate  
                       sestre in botre 
19.00    za + Stanislava  Medveda  8. dan  

   ČETRTEK 
      7. julij 

Vilibald, škof 
19.00    za +  Unukove, Karničarjeve in Martina  
                        Furmana   
              (Molitvena ura za duh. in red. poklice) 

       PETEK 
       8. julij 

Kilijan, škof 
19.00    za +  Antona Lačna obl, vse Lačnove in  
                        Ekartove 
17.30    Priprava na krst 

     SOBOTA 
       9. julij   

Veronika Giuliani 
19.00     za  + Alojza  Kamenika  30. dan 
             (Molitvena ura za zakonce in družine)  

   NEDELJA 
  10. julij  2022  
 

14. navad. ned. 
 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00   za  +  Franca Frangeža obl., vse Bertolove in  
                        Marijo  Vivod 
11.00    Krst:  Kirbiš  Anže (Sp. Gorica) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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:  

Medved Stanko,  

Mihovce 39,   

Naj počiva v miru! 

   

  

   


