
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

 

 

»JEZUS IZ NAZARETA JE HODIL IZ KRAJA V KRAJ IN VSEM 

LJUDEM DELIL DOBROTE!« 

 

Jezus se je torej pogosto umikal v samoto in v tihoto molitve tudi zato, da 

je zopet utrdil svojo notranjo enovitost in uravnovešenost. Življenje je 

kakor tat, ki človeku marsikdaj ukrade notranjo enovitost, mir, vedrino, 

navdušenje za molitev in tudi za Boga samega. 

 

Če je hotel Jezus vsem ljudem razodevati milino Očetovega obličja, se je 

moral pogosto umikati v samoto, kjer ga je spet okrepila in osvežila moč 

brezmejne Božje miline in tolažbe. To mu je omogočalo, da se je naslednji 

dan, poln miru, spet vrnil v duhovni življenjski boj. 

 

Apostol Peter je svoj obisk v hiši pogana Kornelija sklenil nekako takole: 

Dragi moj stotnik Kornelij in predraga vsa tvoja družina. Z vami sem 

preživel nekaj dni in vam skušal povedati vse o našem Gospodu Jezusu 

Kristusu, saj poznam njegova dejanja, misli in hrepenenja. Zdaj se moram 

posloviti, a rad bi na kratko povzel življenje Jezusa iz Nazareta. Zato, 

Kornelij in vsa hiša, pozorno prisluhnite in si zapomnite: »Jezus iz 

Nazareta je hodil iz kraja v kraj in vsem ljudem delil dobrote!« 

 

 

VIR: Cantalamessa 

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

11.9.2022                 LETO 19                     ŠTEVILKA   37                24. navadna nedelja 



SEPTEMBER:   začetek šol. leta, pouka in verouka 
 

SPOŠTOVANI STARŠI ! 
 

Naša naloga je, da v sodelovanju z vami starši, otrokom in mladostnikom 

pomagamo odgovoriti na mnoga življenjska vprašanja in jih uvajamo v 

skrivnosti vere. Prvi cilj kateheze je prav gotovo vzpostaviti stik med 

posameznikom in Jezusom Kristusom ter s Cerkvijo. 

Trudimo se, da bo ta povezanost čim globlja in hkrati 

domača. Otrok ne pripravljamo le na prejem 

zakramentov (sveto obhajilo, sveta spoved, sveta 

birma), temveč tudi za življenje z dejavnim 

sodelovanjem pri nedeljskem in prazničnem bogoslužju. 

Sestavni del vzgoje v odnosu do Boga je torej molitev, 

branje Svetega pisma, učenje o Bogu in vzgoja za 

odnos do bližnjega.  

          Naj bo pot vaših otrok skozi vrata šolskih in veroučnih učilnic 

blagoslovljena in naj jih spremlja tudi vaša osebna molitev. 

          Še eno vabilo imamo. Vse male in velike, skupaj z vami starši srčno 

VABIMO K SV. MAŠI. Potrudite se, da boste kot družina radi prihajali k 

sveti maši. V začetku ne bo lahko. Gre pa, če se za to 

odločimo. Maša naj ne bo le obveza, pač pa se pri sveti maši srečamo z 

živim Jezusom, On se daruje za nas, mi smo deležni Božjega življenja. 

Sodelujmo, da bo duhovno življenje dobilo pravo 

mesto v našem življenju. Če je Bog na prvem mestu, je vse na pravem 

mestu v našem življenju. Veselimo se vas, radi prihajajte, skupaj bomo v 

Jezusovi šoli, da ne pozabimo Nanj. Vir: Oznanila, Slov. Bistrica) 

             Jezus, moj prijatelj, bodi z mano v tem šolskem in veroučnem letu. 

Vodi moje misli, ko bodo zašle. Vodi moje besede, da bodo prijazne. 

Vodi moje roke, da bodo delale dobro. Vodi moje 

noge, da bodo hodile po pravih poteh. Pomiri me, 

ko me bo strah. Potolaži me, ko me bo dajala 

žalost. Spodbudi me, ko bom brez moči. Prebudi 

me, če se me bo lotila lenoba. Hvala ti, ker me imaš rad. Hvala ti, ker si 

vedno ob meni. Amen  

 

Začetek šol. leta in verouk:   Lepo prosim in povabim starše otrok 1 

razreda, da vpišejo otroke in jih pripeljejo k verouku. Za vse ostale pa 



prosim potrpljenja, dokler se ne ustali urnik verouka. Navedeni urnik je še 

vedno začasen. Uskladiti se mora z urnikom v šoli.  

1 r.= poned. ob 15.30;    2 r.= torek ob 14.30;         3 r.= torek ob 13.30;   

4 r.= poned. ob 15.00;  5 r.= poned. ob 14.15;   6 r. I. skup.= poned. ob 

14.30; 6 r  II. skup. tor. ob 13.30; 7 r.= sreda ob 13.30; 8 r.= sobota ob 

8.00;       9 r.= četrtek ob 15.00. 

IN ODPRAVI SE NA POT, JEZUS S TABO BO POVSOD, JEZUS BO 

TVOJ KAŽIPOT. 

 

Dobro je slišati: BIRMANCI NA DUHOVNIH VAJAH: Od petka do 

nedelje, so bili naši birmanci na duhovnih vajah pri sestrah na Bledu. 

Iskrena hvala staršem, da so jih zaupali sestram in gasilcem, iz vseh treh 

gasilskih društev Jablane, Šikole in Starošince. Prisrčna 

hvala vsem voznikom, ki so jih peljali na Bled in staršem, ki 

so jih ob zaključku prišli iskat. Hvala Vam, spoštovani 

molivci, ki ste se jih spomnili in animatorki, da je bila z 

njimi.  Vse to je »sejanje«, ki upamo, da bo obrodilo ob svojem času 

sadove.  

Srečanje birmancev z g. nadškofom-skušnja: G. nadškof sporoča, da se 

bo srečal z birmanci pred sv. birmo, v ponedeljek, 12. sept., ob 18.00 uri v 

učilnici. Istočasno pa bo v cerkvi priprava na sv. spoved in spovedovanje 

staršev in botrov (g. tajnik, Jure Sojč).  

Bírma je eden od krščanskih zakramentov. Slovensko ime 

zakramenta izvira iz besede konfirmacija in pomeni potrditev. 

V Rimskokatoliški cerkvi je to zakrament potrditve v veri, ki 

v prejemniku še dopolni in utrdi milosti, ki jih je že prej prejel 

pri krstu. 

             ”Kan. 879 — Zakrament birme vtisne neizbrisno znamenje in 

krščene, ki nadaljujejo pot uvajanja v krščanstvo, obogati z darom 

Svetega Duha in popolneje poveže s Cerkvijo, jih okrepi in jim naloži še 

večjo dolžnost, da so z besedo in dejanjem Kristusove priče ter širijo in 

branijo vero.” 
  Poročila sta se: Drevenšek Gregor, Mihovce 46  in Janžekovič Katja, 

Mala vas 41/a, Sv. Marjeta niže Ptuja. In drugi par, Peršuh Timotej Zg. 

Jablane 14 in Veselko Katja, Prepolje 32, Št. Janž na Drav. 

polju. Iskrene čestitke novoporočencem in blagoslova in 

ljubezni na skupni poti.  

 



Dežurni ministrant:  
 

MIKLOŽIČ GAŠPER 

Hvala za kavo: Prisrčna hvala pridnim iz Dragonje vasi, da so postregli s 

kavo vse, ki so bili pri jutranji sv. maši. Upajmo,  da bomo s tem 

lahko nadaljevali vsako prvo nedeljo v mesecu po prvi sv. maši.   

 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    11. sept. 22  

24. navad.  ned. 
9 - dnevnica 
 

7.30      za žive in rajne župljane   
10.00    za  + Frančeka Kanclerja obl. in 2x starše 

PONEDELJEK 
     12. sept.  

Marijino ime 
9 - dnevnica 

18.00   srečanje g. nadškofa z birmanci – skušnja  v 
               učilnici 
18.00   spovedovanje staršev in botrov v cerkvi 
19.00   za + Martina Ribiča in sorod.   ( g. nadškof) 

    TOREK 
     13. sept. 

Janez Zlatousti 
9 - dnevnica 

 19.00   za +  Otilijo, Alojza Vrtnik in Žumrove, starše  
                        Javernik in Liziko  

    SREDA 
      14. sept.  

Povišanje sv. 
Križa 
9 - dnevnica 

 19.00    na čast Sv. Duhu za pomoč  

   ČETRTEK 
      15. sept. 

Žalostna mati 
Božja 
9 - dnevnica 

19.00     za +  Ivana  Krajnca  obl. in sorod. 
               (molitvena ura za nove duh. in red. poklice)   

      PETEK 
       16. sept. 

Kornelij in Ciprijan 
9 - dnevnica 

19.00     za +  Franca Mihelaka obl. in sorod.    
 

    SOBOTA 
       17. sept.   

Robert Belarmino 
9 – dnevnica  in 
generalka 

15.00   Poroka:  Juhart - Hrbljan 
19.00    za + Bineta Brgleza obl., 2x starše in sorod. 
19.45    Generalka za starše in birmance pred sv. birmo.   

   NEDELJA 
  18. sept.  2022  
 

25. navad. ned. 
    Sv.  birma 
 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00    za birmance, starše in botre (birmovanje)  
15.00   Diakonsko posvečenje v Slivnici 
19.00    za +  Marjana  Vindiša  30. dan 
19.00   Srečanje: Zakonska skupina  II. 

 

 

 

 

 
 

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


