
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

»KDOR NOČE DELATI, NAJ TUDI NE JÉ« 

Današnji evangelij je del znanih govorov o koncu sveta, ki so značilni za 

zadnje nedelje bogoslužnega leta. Zdi se, da so bili v eni od prvih 

krščanskih skupnosti v Tesalonikah verniki, ki so iz teh Jezusovih govorov 

naredili napačen sklep: nesmiselno se je truditi, nesmiselno je delati in 

pridelovati, kajti vse mineva; bolje je živeti iz dneva v dan in ne sprejemati 

odgovornosti na daljši rok; dovolj je, če poskrbimo zgolj za skromno 

preživetje. Takim odgovarja sv. Pavel v drugem berilu, ki mu bomo tokrat 

namenili naše razmišljanje: 

 

»Slišimo namreč, da nekateri med vami živijo neredno, da nič ne delajo, 

ampak begajo sem ter tja. Takšne opozarjamo in opominjamo v Gospodu 

Jezusu Kristusu, naj v tišini delajo in jedo svoj kruh«. 

 

Na začetku odlomka sv. Pavel opozarja na svoj osebni zgled, ko pravi, da 

ni jedel svojega kruha zastonj, ampak da je noč in dan naporno delal, da ne 

bi bil nikomur v breme. Spominja tudi na navodilo, ki ga je dal kristjanom 

v Tesalonikah, ko je bil med njimi: 

 

»Kdor noče delati, naj tudi ne jé«. 

 

 

VIR: Cantalamessa 

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

13.11.2022                 LETO 19                     ŠTEVILKA   46                   33. navadna nedelja 



NOVEMBER:   Mesec spomina na rajne   

KAKO UMIRAJO SVETNIKI? 

Smrt je najpomembnejši trenutek v življenju. Takrat se namreč odloča, 

kakšna bo naša večnost. Na zemlji vse mine, posmrtno 

življenje pa nima konca.  

Sv. Martin je živel zelo viharno življenje. V mladih letih je 

imel velike težave, ker kot vojak ni hotel ubijati. Preselil se 

je v Francijo, kjer je postal menih, za tem pa škof. Njegov 

prijatelj Sulpicij je opisal njegove zadnje minute. Ob njegovi 

postelji je bilo nekaj zbranih in so mu svetovali, naj se obrne 

na bok, ker bo za telo lažje-manj bolečin. On pa odgovori: 

»Bratje, naj bom obrnjen z obrazom  proti nebu, da bo duh poletel v pravo 

smer, ko Gospod pokliče«.  

 Monika, mati sv. Avguština se je rodila v Afriki, umrla pa v Italiji. 

Takole jo opiše njen sin. Po najinem pogovoru je naenkrat dobila hudo 

vročico in izgubila zavest.  Po krajšem času je prišla 

k sebi in rekla nama z bratom: »Tukaj me bosta 

pokopala«. Molčal sem in komaj zadrževal solze. Ne 

mama, ti nisi tukaj doma, doma te bomo pokopali. Ne 

delaj si stroškov z menoj. Samo eno te prosim, 

Spominjaj se me pri Gospodovem oltarju, kjerkoli že boš. Ko se človeku 

bliža smrt, začne na vse gledati drugače. Tako, kot je prav!    

  

SLOMŠKOV KOTIČEK: Slomšek je bil vsestranski človek. Poučeval je 

tudi klavir. Učenci so pri njem hitro napredovali, in kmalu že igrali 

preproste pesmi. Med njimi je bilo tudi nekaj njegovih 

(zanje je napisal besedilo in melodijo). S tem je Slomšek 

zelo povzdignil petje. Prepevalo je mlado in staro.  V 

Celovcu, ko je bil vzgojitelj bogoslovcev, ni učil 

slovenščine samo bogoslovce, ampak tudi druge. 

Učitelje, sodnike, državne uradnike, obrtnike itd. Ob nedeljah po maši pa je 

učil preproste kmečke otroke pisanja, branja in računanja. Najbolj osnovne 

stvari, ki jih vsak kmet mora znati. Rad je spovedoval in bil vsak dan pred 

sv.mašo v spovednici. Rad je pridigal in pomagal drugim duhovnikom po 

župnijah, če so ga prosili. Napisal je dve knjigi pridig, za vsako nedeljo in 

praznike med letom. Duhovniki so te pridige koristno uporabljali po 

župnijah in mu bili zelo hvaležni. (Se nadaljuje)  

 



KARITAS: Spoštovani dobri ljudje, precej ozimnice in 

drugih artiklov ste že pripeljali. Iskrena hvala! Lepo pa 

prosim tiste, ki še nameravate kaj prispevati za te, ki nimajo, 

če lahko to pripeljete do 20. novembra. Hvala že vnaprej za 

pripravljenost deliti to kar imate s tistimi, ki nimajo.  

  

SPOMINI:  Lepo se zahvalim vsem, ki ste vrnili kuverto z napisanimi 

imeni tistih, za katere bomo v novembru še posebej molili. Vse štiri sobote 

v mesecu novembru, ob 7.30 bodo sv. maše zanje. Ob 

tej priložnosti ste priložili vsoto v vrednosti 1.630,- €. 

Prisrčna hvala za Vaš prispevek, za bolj ekonomski 

način ogrevanja župnišča. Kdaj bo to, je še pa vse v 

Božjih rokah. Načrtujemo in upamo, da bo! 

 

Odposlane svete maše:  7x za + Marijo Mihalič; 6x za + Karolino Robar; 

2x za + Marjana Vindiša; 2x v zahvalo; 1x za + sestro Anico Premzl in 

Jožeta; 1x za + Štefko Babulč; 1x za vse + Pernatove; 1x za + Jakoba in 

Elizabeto Almasi; 1x za + Marijo Strmecki; 1x za + Terezijo Greif, brata, 

starše Gojčič in sorod.; 1x za nove duhovne in redovne poklice.  

 

SLAVILNI VEČER:  Z glasbeno skupino »SVETNIK«. Slavljenje in 

adoracija, v cerkvi, v soboto, 3.12.2022, ob 18.00 uri.  

Pridi in Gospoda izkusi na novo v slavljenju v sodobni glasbi, molitvi, 

adoraciji (molitev pred Najsvetejšim) in njegovem 

miru. 

Že danes si zapišite v koledar, ,,ta večer sem 

zaseden,, in toplo vabljeni, pridite. Ne bo vam žal!   

 

POTA: Mladi iz različnih poklicev gredo vsako leto v počitniških mesecih 

pomagat v misijone, slovenskim misijonarjem. Letos sta 

bili dve študentki iz Stoperc. Se spomnite, ko sta 

spomladi bili tukaj in prosili za pomoč. Veliko ste jima 

takrat finančno pomagali in za to bi se Vam rade še 

enkrat zahvalile in pokazale, kaj sta v misijonih delale. 

Prihodnjo nedeljo, 20. nov., bosta pri obeh sv. mašah spregovorile in 

pokazale, kako in kje sta porabile Vaše darove. Pridite in prisluhnite!     

 

Za dobro voljo: Če prodam svojo hišo in avto ter vse stvari in dam denar 

cerkvi, bi prišla v nebesa?« vpraša katehistinja otroke.  



Dežurni ministrant:  
 

LEŠNIK LOVRO 

»Ne,« pravijo vsi v en glas. »Če bi čistila cerkev vsak dan in skrbela, da je 

vedno lepo okrašena in urejena, če bi bila do vseh ljudi prijazna in dobra, bi 

prišla v nebesa?« Zopet: »Ne!« »Otroci, kako se torej pride v nebesa?« jih 

vpraša naposled. Petletni Luka ji pravi: »Moraš biti mrtva.« 

OZNANILA:     

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
     13. nov. 22  

33. navad.  ned. 
 
 
 

7.30      za žive in rajne župljane 
10.00    v Cirkovcah ni sv. maše. Povabljeni v Mihovce 
               za  žive in  rajne vaščane  Mihovc in Drag. v.  
18.00    za + Marijo Mihalič  30. dan  
19.00   Srečanje: Moška skupina 

PONEDELJEK 
      14. nov..  

Nikolaj Irski 
7.30     za + Zvonka, Jakoba in Justino Frangež,  
                      starše Bračič in sorod. 

    TOREK 
     15. nov. 

Albert Veliki, škof 
7.30     za  + starše Klasinc obl., Kristino, Franca in  
                        Alojza 

    SREDA 
      16. nov.  

Gertruda, Jedrt, 
Jerica 

7.30     v zahvalo za sveti krst staršem in bratoma  

   ČETRTEK 
       17. nov. 

Elizabeta Ogrska 
18.00   za  + Franca Hergana obl., vse Kožuhove in  
                       Letonjeve 
               (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)   

       PETEK 
        18. nov. 

Posvetitev bazilik 
Petra in Pavla 

18.00     za +  Vinka Kaiserja  obl. 
19.00   Srečanje:  Zakonska skupina  I. 

     SOBOTA 
       19. nov.   

Matilda, 
redovnica 

7.30       za vse  + katerih imena ste napisali v kuverte 
18.00      za + Antona Jernejška obl., Nežo, Anico in  
                         vse žive in rajne sorod. 
               (Molitvena ura za družine pred Najsvetejšim)   

   NEDELJA 
    20. nov.  2022  
 

34. navad. ned. 
 Kristus  Kralj 

7.30      za  žive in rajne župljane    
10.00    za + Ano Kušar, vnuka, pravnuka in sorod. 

Koledar in Pratika za l. 2023: Oboje lahko dobite pri ga. Vidi. Vas pričakuje! 
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