
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ČUJTE IN BODITE PRIPRAVLJENI! 

Takoj prisluhnimo delu evangeljskega odlomka, kjer bi radi začeli razvijati 

naše razmišljanje: »Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa 

bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, 

da mu odprejo takoj, ko pride in potrka.« 

Ko je Jezus v evangeliju pretekle nedelje poučil učence o pravilni uporabi 

stvari, jih v tem odlomku spodbuja k pravilni uporabi časa. Stojimo pred 

vrsto podob in prilik, s katerimi Jezus spodbuja k čuječnosti v pričakovanju 

njegovega prihoda. Pas preko ledij je znamenje tistega, ki je pripravljen, da 

odide na pot, kakor so bili Judje med obhajanjem pashe v Egiptu (prim. 2 

Mz 12,11), to pa je tudi drža tistega, ki je pripravljen za delo. 

Prižgana svetilka kaže na človeka, ki se pripravlja, da bo prebedel noč v 

pričakovanju nekoga. Jezus je razvil to podobo v priliki o desetih devicah, 

ki so pričakovale prihod ženina. Pet od njih je bilo preudarnih in pet 

nespametnih. Pet preudarnih je skupaj s svetilkami vzelo tudi olje, pet 

nespametnih pa ne. Ko pozno ponoči ženin končno pride, tistih pet, ki 

imajo svetilke prižgane, vstopi z njim na svatbo, medtem pa one druge z 

ugašajočimi svetilkami zaman trkajo na vrata in ostanejo zunaj (prim. Mt 

25,1 sl.). Prižgano svetilko ima tisti, ki ima odprte oči, ki je budno pozoren, 

se zaveda, kje je in kaj mora storiti; ne pogreza se v nezavednost sna. 

Prižgana svetilka je skratka vera. Z ugaslo svetilko pa živi, kdor živi brez 

Božje milosti, v stanju greha in v popolni pozabi na Boga. 

VIR: Cantalamessa 

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

7.8.2022                 LETO 19                     ŠTEVILKA   32                    19. navadna nedelja 



AVGUST: ZADNJI MESEC POČITNIC IN DOPUSTOV 

Kratek povzetek seje ŽPS, z dne 31.7.2022.   
Nekaj misli iz povzetka prispelih predlogov iz župnij na nadškofijo. 

a.)*Nepravilno razporejene moči – duhovniki po župnijah.  

*Klerikalni način razmišljanja-duhovniki učijo, verniki poslušajo.  

*Vsak ima svoje darove, ki jih mora dati na voljo za skupno dobro.  

*Vere ne morem živeti sam, privatno, ampak v konkretnih dejanjih.  Tu se 

   pokaže, ali je vera živa, ali pa samo tradicija.  

*Laiki morajo biti sol, ki prekvasi še druge. Kako jaz živim svoj odnos z  

  Bogom. 

*Vsak aktiven kristjan, mora biti vključen v vsaj eno skupino v župniji. 

b.)Božični blagoslov hiš bo, če bodo razmere glede kovida dopuščale. 

    Letos so na vrsti Cirkovce.  

c.)Molitev za rajnega do pogreba na domu, v kapeli na vasi, v cerkvi ali 

zimski kapeli, se počasi uveljavlja. Hvala za dosedanja 

prizadevanja in v tem duhu nadaljujmo naprej.  

1.)Klopi na koru bodo v tem tednu nameščene in blagoslov 

bo 15. avg. ob 

    10.oo uri. Glede cene  in plačila pa več, ko bom dobil račun. Hvala  

     vsem, ki ste do sedaj  v katerikoli obliki pomagali.  Pri maši se skupaj 

     Bogu zahvalimo po maši pa zunaj na dvorišču drug drugemu, ob klepetu 

     kozarčku in prigrizku.  

2.)Delavnice molitve in življenja: Ponudili so nam tečaj kako se da moliti 

     na različne načine. Pred leti smo že imeli podoben tečaj tukaj, tokrat bi 

     ga pa ponovili. Več o tem, ko nam bodo poslali konkreten program in 

     vsebino tečaja.   

3.)Kava po nedeljski sv. maši. Poskusili bomo ob prvih nedeljah v mesecu 

(1x mesečno) na dvorišču in če se bo obneslo, bomo s tem 

nadaljevali. Ključ, kdo to pripravi, določimo pri naslednjem 

srečanju ŽPS.   

4.)Pomoč v župniji Starše!? Zaradi slabšega zdravstvenega stanja in 

fizičnega pešanja gospoda Rudija, me je imenoval 

g. nadškof za vikarja namestnika za župnijo Starše. 

To pomeni, da gospod Rudi opravlja vsa 

duhovniška dela v župniji kolikor zmore. Če se mu 

zdravstveno stanje poslabša, moram prevzeti jaz 

vso skrb za župnijo Starše. Če se to kmalu zgodi, 

potem se bo tudi v Cirkovcah marsikaj spremenilo. Molimo, da bi g. Rudi, 

čim dlje lahko opravljal svoje delo.  



5.)Razno:  

*Primeri dobrih praks (obisk našega ŽPS v drugih župnijah in 

    izmenjava izkušenj dela z njihovim ŽPS). Predlog, ki ga velja upoštevati  

    in tudi izpeljati. 

*Starejši župljani v cerkvi, ki težko stojite ali težko iz sedečega položaja  

  vstanete v klopi, se vam ni treba truditi, da vstanete takrat ko drugi 

  vstanejo. Lahko mirno sedite ves čas in se ne ozirati na druge, kaj bo kdo 

  rekel.   

*Zadnje tedne je v cerkvi na običajnih mestih večkrat zmanjkalo 

Marijinega lista. Zato bomo prosili gospoda Romana, če je mogoče, da jih 

natisne nekoliko več bo v cerkvi na voljo že v soboto zvečer.    

Dobro je slišati:      

Zahvala- KLOPI NA KORU : Iskrena hvala g. Mihu za vso organizacijo, 
prevožene kilometre, telefonske klice in  
zavzemanje da so se dela za nove klopi na koru 
začela stekla in končala.   V tem tednu so jih 

namestili na svoja mesta na koru. Ne samo, da je 

naš kor velik in prostoren, sedaj je tudi lep. To je 

zasluga tudi Delovne skupine – »Fizičarji«, ki je 

stare klopi odstranila, pripravila teren za nove in jih pomagala spraviti na 

kor in pritrditi. Posebej bi se rad zahvalil mojstru mizarju, gospodu Francu 

Cepu iz Sestrž, da je prevzel to delo, se zelo potrudil in klopi izdelal. Bog 

mu povrni! Vsega tega pa ne bi bilo, brez Vas, spoštovani dobri župljani, ki 

ste to delo finančno podprli. Tudi Vam, iskrena hvala in Bog plačaj! 

Računali smo, da bomo veliko prihranili s svojim lesom, a žal, je bil tako 

nekvaliteten, da za klopi ni bil uporaben.  Ne vem kakšno bo plačilo, ker še 

nisem ničesar plačal, a upam, da bo šlo. Sicer Vas bom pa lepo prosil še za 

pomoč.  Pa je vse to nam danes potrebno?  

ZASAJEVALEC DREVES: Mlad popotnik raziskovalec je prišel do zelo 

puste pokrajine, kjer ni rastlo skoraj ničesar. Pa sredi pokrajine sreča 

človeka, starčka, ki vleče za seboj vrečo, dela luknje in v vsako luknjo 

posadi želod.  »Kaj to delate«, vpraša popotnik? »Vsadil sem že več kot 

tisoč želodov«, mu odgovori.  Žena in sin sta mi umrla in sem se odločil, da 

preostali del svojega življenja porabim za sajenje želoda. »Rad bi koristno 

uporabil zadnje obdobje svojega življenja. Čez 25 let, se je 

ta popotnik spet vrnil v tisto pokrajino in ni mogel verjeti 

svojim očem. Na nekaj hektarov velikem področju, se je 

razprostiral čudovit hrastov gozd. Nekaj lepega je nastalo 



Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO  

tam, kjer se je pred leti nekdo trudil. (Zgodbe za pogum, st.179) 

Za dobro voljo: VROČINA: »Kaj delaš v tej vročini?« - »Pobijam 

komarje.« - »Koliko do zdaj?« - »Skupaj 5. Tri komarje in dve komarici.« - 

»Kako pa to veš?«  -  »Trije so bili v bližini piva, dve pa na ogledalu.« 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    7. avg. 22  

19. navad.  ned. 
 
 

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

PONEDELJEK 
     8. avg.  

Dominik 
7.30    za +  Ivanko Sagadin, 2x starše in sorod. 
16.00    Priprava na poroko (Peršuh – Veselko) 

    TOREK 
     9. avg. 

Edith Stein  7.30     za +  Jerneja in Rozo  Beranič 

    SREDA 
      10. avg.  

Lovrenc, diakon  7.30     za +  Rozalijo in Franca Fakina in 2x starše 

   ČETRTEK 
      11. avg. 

Klara, Jasna 
7.30     v zahvalo za zdravje in Božje varstvo (Rotvajn) 
19.00    za +  Matildo  Pernat  8. dan 
                        (Molitvena ura za duh. in red. poklice) 

       PETEK 
       12. avg. 

Ivana Šentalska 
17.00    Priprava na krst (Gerlec) 
19.00    za +  Janka  Beraniča  obl. 

     SOBOTA 
       13. avg.   

Radegunda, 
kraljica 

19.00    za  +  Katarino Kamenšek obl. in sorod. 
             (Molitvena ura za zakonce in družine)  

   NEDELJA 
  14. avg.  2022  
 

20. navad. ned. 
 
 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00    za  +  Gregorja Vaupotiča  
11.00   Krst: Gerlec  

Poročila sta se: Pungartnik Matej – Kopič Maša. Bog blagoslovi njuno 

skupno pot, kronano z ljubeznijo, potrpljenjem in prilagajanjem. 

Kristjan je postala: Mia Skodič, Zg. Gorica 20. Iskrene čestitke staršem, 

zdravja otroku in blagoslova pri vzgoji. 

V večnost se je preselila:   Pernat Matilda, iz Zg. Gorice 46, stara  95 let. 

Gospod naj ji bo bogat plačnik za vse in naj počiva v miru.  

 

 

 

 
 

 

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


