
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

NEČIMRNOST ČEZ NEČIMRNOST! 

Ena od temeljnih človeških izkušenj, s katero se z večjo ali manjšo 

jasnostjo v določenem trenutku življenja sreča sleherni človek, je 

naslednja: lastna negotovost in minljivost, nezadržno odtekanje časa in 

stvari. Pred to ugotovitvijo so možne različne drže. Božja beseda tega tedna 

nam vse to osvetli in nas vabi, da se ob tem odločimo. 

V prvem berilu slišimo znameniti pridigarjev vzklik o nečimrnosti vseh 

stvari: 

»Nečimrnost čez nečimrnost, vse je nečimrnost! Kar si namreč kdo pridobi 

s trudom, z modrostjo, z znanjem in spretnostjo, to zapusti v delež človeku, 

ki se ni trudil za to: Tudi to je nečimrnost in velika nadloga. Kaj koristi 

človeku ves njegov trud in prizadevanje njegovega srca, s katerim se muči 

pod soncem? Da, vsi njegovi dnevi so bolečine, njegovo opravilo je žalost, 

še ponoči njegovo srce ne počiva: tudi to je nečimrnost.« 

 

Te besede odsevajo neko edinstveno stanje vere: stanje, ko človek veruje v 

obstoj Boga in v njegovo sodbo, ni mu pa še jasno razodeto, kaj in kako bo 

z njegovim bivanjem, njegovim življenjem po smrti. Največ, kar lahko 

človek pričakuje kot povračilo za dobro, ki ga je storil, je dolgo življenje in 

številno potomstvo; toda istočasno človek odkrije, da se te stvari na isti 

način dogajajo tako brezbožnim kot pravičnim. 

 

VIR: Cantalamessa 

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

31.8.2022                 LETO 19                     ŠTEVILKA   31                   18. navadna nedelja 



AVGUST:  MESEC POČITNIC IN DOPUSTOV IN NOVIH 

NAČRTOV 

 
OSVOJIMO SLOVENIJO Z LJUBEZNIVOSTJO: Imate tudi vi občutek, 

da je Slovenija vse bolj duhovno plitva in prazna? 

Cerkev je na veliki preizkušnji in tu je treba nekaj 

narediti.  

 Ljudje smo bitja, ki v nekaj moramo verjeti. Pa 

četudi so to prazne obljube. Tam, kjer vlada mlačnost duha, narod ne zmore 

več ločiti med zrnjem in plevami, med pravo svobodo in prazno 

propagando. Nujno je, da se povežemo v boju za duhovno prenovo in 

osvoboditev Slovenije.  

 Pred 400 leti, ko je živel sv. Frančišek Saleški, je bilo podobno 

stanje v Ženevi. On je v enem od govorov rekel: »Mesto je treba 

spremeniti«. In kaj lahko jaz spremenim?  ,,Vodovod,, ki napaja in hrani 

slabe ljudi, ki z dejanji, zgledom in besedo kvarijo še druge, je treba 

spreobrniti. Z ljubeznivostjo, lepo besedo, molitvijo in veliko potrpljenjem, 

pridobiti posameznike.  Ljubeznivost je orožje, ki razbije mračnost duha in 

spreminja versko in družbeno življenje. Ljubeznivost 

je tudi naše orožje, ki povezuje in ne deluje na silo. 

Med nami je neka apatičnost (nič se mi ne da, jaz 

tako in tako ne morem nič spremeniti), zato le 

kritiziramo, godrnjamo in  se pritožujemo. Pogosto 

nam manjka gorečnosti in ljubezni.  

 Potrebna je sprememba, prenova, ki se začne od znotraj. Prenovimo 

Cerkev na Slovenskem, saj smo njeni člani, ki se pa 

začne najprej v moji župniji. Začeti moram pri sebi. 

Ljubeznivost vse obrne na bolje. Najprej bom bolj 

ljubezniv do domačih, vaščanov, župljanov in do vsakega 

človeka. Poziv velja vsem nam: »Z ljubeznivostjo 

prenovimo Slovenijo«. (Vir: Salezijanski vestnik, st. 3)  

Dobro je slišati:  Krištofova nedelja: Spoštovani vozniki, šoferji in drugi 

dobri ljudje! Iskrena hvala za Vašo velikodušnost, ki ste 

jo pokazali z darovi za vozila naših misijonarjev, ki je 

znamenje zahvale za srečno in varno vožnjo. Če 

pomislimo, da že ob majhni prometni nezgodi in 

poškodbam vozila, nastanejo veliki stroški, kaj šele če so 

poškodovane osebe. Zato je Vaš dar ki je to nedeljo znašal 1.600,oo €, v 

znamenje hvaležnosti hkrati pa pomoč za primerna vozila našim 



misijonarjem. Bog Vam povrni ta čut, zgled in pomoč in naj Vas sv. 

Krištof varno in srečno iz vsake poti, pripelje zdrave   domov.     

Zahvala : Iskrena hvala za Vaš dar na 1. nedeljo v juniju, ki je tokrat  bila 

II. Kvatrna nedelja. Dar je znašal 420,- in vse štiri kvatrne nabirke gredo na 

škofijo. Meseca julija, 1. nedelja, za klopi, je znašal 530.- €. Iskrena hvala 

in boglonaj.  Gotovo veste, da je teatralno dvignjeni pod na koru,  na 

katerem bodo klopi pritrjene že narejen in na svojem mestu. Mizar izdeluje 

klopi, ki bodo, če Bog da vse po sreči, do žegnanja 

končane in nameščene. Imeli smo svoj hrastov les, ki je 

pa žal zelo nekvaliteten-slab in se iz njega ne da veliko 

narediti. Mizar bo sam poiskal kvalitetnejši hrastov les, 

ki je za izgled klopi nujno potreben. To bo pa gotovo 

predračunsko vrednost bistveno spremenilo. Ampak, če smo že toliko stvari 

uredili, bomo tudi to. Hvala za razumevanje in Vašo pomoč.  

ZAKON – IZVEN ZAKONSKA SKUPNOST; LAHKO BEŽIŠ, NE 

MOREŠ SE PA SKRITI 

Uradno poročilo o zakonskih zvezah v ZDA pove, da je »Ločitvena 

revolucija propadla«. Povzročila je strašno trpljenje otrokom, velike 

socialne stroške in ni izpolnila obljub o srečnejšem življenju ločenih. 

Raziskava, ki so jo naredili na washingtonski univerzi, je pokazala, da so 

imeli otroci iz urejenih družin, bistveno manj vedenjskih in učnih težav, kot 

tisti iz problematičnih zakonov. Tukaj je vsaka razprava odveč. Otroci si 

želijo dvoje: Hrepenijo po ljubezni očeta in matere ter si želijo, da bi ostala 

skupaj. 

 Tisti, ki v zakonu doživljate težke trenutke, še naprej zaupajte v 

moč zakramenta, ki ste ga prejeli. Zakonski odnos 

med možem in ženo je z Božjo svetostjo posvečeno 

zedinjenje dveh duš. Zakon je v bistvu zveza dveh 

ljudi, ki si odpuščata. Zato za zakonsko romanco ni 

boljšega, kot je Bog. Sprejmita ga v svoj zakon in bo 

vajino zvezo spremenil v nekaj vzvišenega in 

trajnega. (Vir: Svetost, velika pustolovščina, st. 92-93) 

 

Za dobro voljo: STAROST – Obstaja način, da spoznaš kako si star. Ča 

padeš in se vsi smejijo, vedi, da si še mlad. Če pa padeš in vsi panično 

pritečejo, vedi, da si star. 

 

 

   



Dežurni ministrant:  
 

MIKLOŽIČ GAŠPER 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    31.julij 22  

18. navad.  ned. 
 
 

7.30      za žive in rajne župljane   
10.00    za +  Tjašo Dobnik obl., babico Treziko,  
                        Frangeževe, Dobnikove in sorodnike  
19.00   Seja  Župnijskega pastoral. sveta 

PONEDELJEK 
     1. avg.  

Alfonz M. Ligvorij 7.30    za +  Slavico  Žunter 

    TOREK 
     2. avg. 

Porcijunkula 
 7.30     za +  Elizabeto Benc in Vinka obl., Mitja in vse  
                        sorodnike 

    SREDA 
      3. avg.  

Lidija, SP. žena 
 7.30     za +  Bojana Špraha, starše Kaiser in Godec  
                        in Marijo Vidovič 
                        (Molitev za Slovenski narod in domovino) 

   ČETRTEK 
      4. avg. 

Janez M. Vianney 
19.00    za +  Gašperja Murko obl., Emilijo in Dragota 
                        (Molitvena ura za duh. in red. poklice) 

     I.  PETEK 
       5. avg. 

Marija Snežna, 
Nives 

7.30      za + Simona Medved obl., Marijo, Stanka in sorod. 
              (Obisk bolnikov po domovih) 
19.00    za +  Alojzijo  Capl  8. dan 

   I.  SOBOTA 
       6. avg.   

Peter Krizolog 
Jezusova 
spremenitev  
na  gori 

9.00      za vse dobrotnike naše cerkve 

11.00    Krst: Skodič Mia, Zg. gorica 20 
13.00    Poroka: Kopič Maša – Pungartnik Matej  
19.00    za  +  Ludvika Unuka obl. in vse Unukove 
             (Molitvena ura za zakonce in družine)  

   NEDELJA 
  7. avg.  2022  
 

19. navad. ned. 
 
 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00    za  +  Jakoba Javorška obl. in vse sorodnike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

UMRLA JE:  

Capl Alojzija,  

Zg. Jablane 12 ,   

Naj počiva v miru! 

   

  

   


