
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BOGAT ČLOVEK SE JE OBLAČIL V ŠKRLAT! 

Evangelij današnje nedelje je prilika o pogoltnem bogatašu. Prisluhnimo 

začetnim besedam, ki nam orišejo položaj: 

 

»Živel je bogataš. Oblačil se je v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na 

dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime 

Lazar in je imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel tega, kar je padalo z 

bogataševe mize, in celo psi so prihajali in lizali njegove rane.« 

 

Najprej pojasnimo nekatere manjše probleme, ki se tičejo razlage. Najprej 

glede literarne vrste. Tu ne gre za resnični dogodek, kot bi lahko pomislili 

zaradi osebnega imena reveža, ampak gre za priliko, izmišljeno zgodbo, 

čeprav temelji na konkretnih razmerah. Osebno ime Lazar pripomore k 

večji konkretnosti in živahnosti zgodbe, ne označuje pa znane osebe. 

»Tisto, kar je padalo z bogataševe mize« verjetno ne pomeni drobtin, kot 

običajno človek pomisli, ampak tiste kose kruha, ki so jih pomakali v 

omako v skupni skledi in si kasneje z njimi brisali prste, potem pa so jih 

odvrgli na tla. Nekaj še bolj mizernega od samih drobtin. Glede psov, ki so 

lizali rane: le to ni lajšalo ran, ampak le še poslabšalo beračev položaj. 

Mrtvouden kot je bil, ni mogel odganjati od sebe potepuških psov, ki so 

lazili okoli njega. 

 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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SEPTEMBER:   začetek šol. leta, pouka in verouka 

 

Danes je Slomškova nedelja: Na včerajšnji dan, 24. sept. 2022, je minilo 

160 let, odkar je blaženi škof A.M. Slomšek sklenil svoje bogato zemeljsko 

življenje. Tisti, ki so bili ob njegovi smrtni postelji, so že takrat zaslutili, da 

pravzaprav ni šlo za konec, ampak za začetek nečesa novega, polnega 

življenja, v Božjem objemu.  

 In naš Slomšek se napoti v svet na šolanje. Po smrti mame pa je 

ostal brez trdne in srčne podpore na Slomu. Kako 

težke dni je moral preživljati Tonček, ki ga je mati na 

smrtni postelji zaupala duhovniku Prašnikarju. A 

doma je bilo okoli očeta pet lačnih otrok, česar sam ni 

zmogel, zato se je poročil. V hišo je prišla mačeha. 

Tako je odslej iskal vse tolažbe in moči le še pri Bogu in njegovi sošolci 

pričajo, kolikokrat so ga našli sredi cerkve klečati in z povzdignjenimi 

rokami z najsrčnejšo molitvijo Boga klicati. (prim. Kosar, str. 17). Tam 

kjer je Slomšek doživel največ viharjev v svoji duši, je na griču podružnične 

cerkve sv. Ožbalta izročal Bogu. Kasneje jih je poimenoval »najdražji 

spomini moje mladosti« (prim. isto).   

 S to mislijo, kje dobiti moč v težkih trenutkih, Vas lepo vabim, da 

se danes, 25. 9.2022, na Slomškovo nedeljo, odpeljemo v stolnico v MB, 

kjer bo ob 15.oo uri molitvena ura, ob 16.oo pa somaševanje navzočih 

škofov in duhovnikov.  Ker do Maribora ni daleč, ne bomo naročali 

avtobusa, Vas pa lepo prosim, če se sami organizirate in še koga povabite s 

seboj (sosede, sorodnike) in se zapeljete z osebnimi avtomobili. Zahvalimo 

se mu za milosti, ki nam jih izprosi in molimo za njegovo kanonizacijo.  

 Na ta način tudi pred javnostjo pokažemo na tiste vrednote, za 

katere je škof Slomšek dal vse svoje življenjske moči. (Vir: Sporočila št.9)   

 

Začetek šol. leta in verouk:   Trije tedni verouka so že za nami 

in počasi se stvari umirjajo. Urnik je v glavnem narejen in če bo 

potrebno, ga bomo še prilagodili.  Trenutno je takšen:  

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 

14.15; 6 r.  II. skup. poned. ob 15.00; 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. 



III. Kvatrna nedelja: Tri četrt leta je že za nami. Vsake tri mesece je 

Kvatrna nedelja (4 v letu) in dar pri vseh sv. mašah po vsej nadškofiji, je na 

te nedelje namenjen za vzdrževanje semenišča in bogoslovja. To je stara 

navada, kako so že stoletja pred nami pomagali pri vzgoji novih 

duhovnikov. Iskrena hvala za Vaš čut in pomoč da tudi danes s tem 

nadaljujete. Današnja nabirka je namenjena v ta namen. Hvala! 

 

OPZ »LUČKE«: Prva vaja OPZ Lučke bo danes, to nedeljo, 25. 

septembra 2022, med 8:45 in 9:45 v župnijskem 

večnamenskem prostoru. Lepo vabljeni otroci vseh 

osnovnošolskih razredov! Starši novih kandidatov ste 

lepo naprošeni, da že pred prvo vajo kontaktirate 

zborovodjo Luko Gojkoška na 

luk.gojkosek@gmail.com ali po telefonu: 051 477 409. Redne pevske vaje 

bodo tudi letos potekale ob nedeljah med obema svetima mašama. 

 

Slomškove misli: DELO: O ljubi moji, da bi res modro in veselo na svetu 

živeli, vam še eno na srce položim: »Moli in 

delaj!« Imej pri Bogu svoje srce, imej pri delu 

svoje roke. Ne moreš živeti brez dela in prav 

delati brez molitve. Da bi to spoznali in se tega 

zvesto držali.  

DOMOVINA: Tista dežela, v kateri je kdo rojen in v kateri prebiva se 

imenuje rojstna ali domača dežela, domovina. V domovini dobi vsak 

prebivalec potrebno hrano, izobrazbo, varnost in osnove 

za samostojno življenje. Zato mora biti vsak prebivalec 

svoji domači deželi – domovini hvaležen in skazovati 

domovinsko dolžnost. Kdor domovino ljubi, ji želi samo 

dobro, se veseli vsega, kar je dobrega v njej in trpi skupaj 

s trpečimi. Zato smo dolžni držati skupaj, skrbeti za 

skupno dobro in se varovati vsega, kar bi skupnosti - domovini škodilo in 

moliti, da jo Bog varuje.  

 

Za dobro voljo:     POLŽI: ''Si ti že jedel polže?'' – ''Ja lani na dopustu.'' - 

''Jaz si jih pa še nisem naročil.'' – ''Jaz tudi ne. Dobil sem jih v solati.'' 

              ZDRAVNIK: ''Gospa, vaš mož potrebuje počitek. Tu sta dve 

škatlici tablet za spanje.'' Gospa: ''In, kdaj naj mu jih dam?'' Zdravnik: 

''Tablete so za vas, ne za moža''. 
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Dežurni ministrant:  
 

HASLINGER JAN 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
    25. sept. 22  

26. navad.  ned. 
Slomškova ned. 
III. Kvatrna ned. 
 

7.30      za žive in rajne župljane   
10.00    za  +  Antona Unuka obl. in vse Unukove 
15.00   MB – stolnica (Molitvena ura) 
16.00   MB – stolnica  (Somaševanje škofov in duhovnik.) 

PONEDELJEK 
     26. sept.  

Kozma in Damjan 
………  za + starše Hergan obl. in sorod. in starše  
                        Peršoh 

    TOREK 
     27. sept. 

Vincencij Pavelski ……… v zahvalo za Božje varstvo in naklonjenost 

    SREDA 
      28. sept.  

Venčeslav, 
Vaclav 

………. za + Ivanko Sagadin obl., 2x starše in sorod. 

   ČETRTEK 
      29. sept. 

Mihael, Gabrijel in 
Rafael 

19.00     za +  Alojza Klajnška obl. in Nežo 
               (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)   

      PETEK 
       30. sept. 

Hieronim, duh. 19.00     za +  Vido Mesarič obl. in Jožico Krepek  

    SOBOTA 
       1. okt.   

Terezija Deteta 
Jezusa 

7.30       za +  Štefko  Babulč  8. dan 
19.00     za +  starše in sorodnike 
               (Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim)   

   NEDELJA 
   2. okt.  2022  
 

27. navad. ned. - 
Rožnovenska 
nedelja   

7.30      za  žive in rajne župljane   
9.30      Molitev Rožnega  venca v cerkvi  (8 r.) 
10.00    za  +  Vikico Doberšek, Štefana in Marijo 
11.00    Krst:  Horvat  Hana 
19.00    Srečanje:  Moška  skupina 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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:  

Babulč Štefka,  

Šikole 71,   

Naj počiva v miru! 

   

  

   


