
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BLAGOR UBOGIM V DUHU! 

 

Evangeljski odlomek današnje nedelje nam predstavi blagre in se začne z 

znamenitim stavkom: 

 

»Blagor ubogim v duhu, 

kajti njihovo je nebeško kraljestvo.« 

 

Trditev »Blagor ubogim v duhu« je danes pogosto napačno razumljena ali 

pa jo navajajo celo s porogljivim sočutjem, kakor nekaj, kar naj verujejo 

naivneži. Jezus namreč ni nikoli preprosto rekel: »Blagor ubogim v duhu!«; 

nikoli mu ni prišlo na misel, da bi rekel kaj podobnega. Rekel je: »Blagor 

ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo«, to pa je nekaj povsem 

drugega. 

 

Popolnoma napačno razume Jezusovo misel in jo banalizira, kdor navaja le 

polovico njegovega stavka. Gorje, če ločimo blagor od njegovega motiva. 

To bi bilo, če dam kar slovnični primer, kakor, če bi nekdo izrekel nekaj 

uvodnih besed, ne bi pa nadaljeval s pripovedovanjem. Predpostavimo, da 

bi vam rekel: »Če danes sejete …«; kaj ste razumeli? Nič! Toda, če dodam: 

»Boste jutri želi«, hipoma vse postane jasno. Če bi Jezus preprosto rekel: 

»Blagor ubogim!«, bi stavek zvenel absurdno, a ko doda: »Kajti njihovo je 

nebeško kraljestvo«, vse postane razumljivo. 

 

Vir: Cantalamessa 

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

29.1.2023                  LETO 20                        ŠTEVILKA   5                   4. navadna nedelja 



JANUAR – FEBRUAR  

 

Nadškofovo pismo – Kanonična vizitacija v župniji 

Kanonična vizitacija (vizitacija = obisk) tako kot (vizita v bolnišnici=obisk 

zdravnika v bolniški sobi), je obisk g. nadškofa v župniji. Takole piše: 

Že lansko leto sem imel namen obiskati župnije v dekaniji Dravsko polje, 

kamor spadajo tudi Cirkovce, a zaradi drugih obveznosti, mi ni uspelo. To 

bom naredil letos, najkasneje do tihe nedelje.  

 Tokrat je vizitacija osredotočena na pogovor z župnikom in 

župnikovimi najožjimi sodelavci pri oznanjevanju (kaplan, katehistinje) in 

pregled pisarne, gospodarskega in finančnega poslovanja. Želim se srečati 

na skupni seji s člani ŽPS in GS. Glavna tema srečanja: 

- Kako vidite župnijo v naslednjih desetih letih?  

- Kako župnija stopa po sinodalni poti; kje se to najbolj odraža? 

- Delo za duhovne poklice in priprava stalnih diakonov. 

- Priprava voditeljev skupin in večje prevzemanje soodgovornosti. 

Obisk bom zaključil s sveto mašo, h kateri poleg župnijskih sodelavcev, 

obvezno pridejo tudi prvoobhajanci, birmanci in njihovi starši. 

 Vizitacija želi biti spodbuda v iskanju odgovorov na vedno večje 

pomanjkanje duhovnikov. Prav tako bomo skupaj iskali načine, kako 

zagotoviti, da bodo male skupine v župniji žive in pričevalne.  

 Dobro bi bilo, da se ŽPS in GS že pred mojim obiskom srečata, da 

ob obisku steče pogovor in se izoblikujejo konkretni predlogi.  

 Prosim vas, da po vaših občestvih v ta namen 

molite, da bi v odprtosti Božjemu Duhu in v skupnem 

iskanju, lahko našli to, kar nam Bog pošilja kot 

odgovor v dani situaciji.     

Povzetek seje »GS«: v nedeljo, 22.1.23, smo se člani 

GS srečali na kratki seji in obravnavali naslednja vprašanja:  

 Ogrevanje župnišča: Še vedno ogrevamo s kurilnim oljem, kar je 

zelo negotovo in drago. Iščemo boljšo možnost. Nagibamo se s k 

toplotni črpalki »Voda – voda«. Čakamo ponudbo  izvajalca, z 

okvirno ceno, da se lažje naprej pogovarjamo.  

 Golobi na strehi cerkve in zvoniku: Iščemo rešitev, kako se zaščititi 

pred njimi.  Na oknih zvonika so namestili delne rešitve, a to še ni 

dovolj. Z visokim dvigalom in namestitvi žičnih preprek na 

določenih mestih (ksimsih), bi vsaj malo omilili nesnago po stenah 

zvonika in na tleh. Vse to pa je povezano z velikimi stroški. 

Ponudba za zaščito oken z mrežami in ksimse je ponudba 6.000 €. 



 Sončna elektrarna: Že dlje časa potekajo pogovori v to smer, da bi 

imeli sončno elektrarno na župnišču. A žal, še nekaj časa to ne bo 

mogoče, ker je transformator in napeljava javnega omrežja 

prešibka, da bi to izvedli. Smo pa v čakalni vrsti.  

 Podiranje v župnijskem gozdu: V gozdu je nekaj starih dreves, že 

odkazanih, potrebnih podreti. Ključar, g. Miha bo z delovno 

skupino v primernem času ta drevesa podrl.  

 

SLOMŠKOV KOTIČEK: Ob imenovanju Slomška za škofa, je bilo med 

ljudmi veliko navdušenje, saj so ga že poznali po izdajanju Drobtinic in 

številnih pesmi. V Celju, kjer je bil komaj dva meseca župnik in opat, so 

bili tako navdušeni, da so mu naredili špalir od župnišča do železniške 

postaje. Za škofa je bil posvečen v Salzburgu, 5. 7. 1846.  

Za škofovsko geslo si je izbral: »Vse v večjo čast božjo in 

zveličanje duš«. Takoj je napisal vsem duhovnikom v škofiji posebno 

»Pastirsko pismo«, v katerem polaga na srce duhovnikom tole: *Gojenje 

pobožnosti (redna molitev); *Skupna molitev pri mizi z vsemi, ki so v 

župniščih; *Vsakdanja meditacija (razmišljanje ob Božji besedi); Redna 

mesečna spoved; *Letne duhovne vaje; Skrb za nove duhovne poklice; 

*,,Molitvene skupine po župnijah,, zbirajte ljudi k molitvi; Nagovori 

bogoslovce in stolni kapitelj (kanonike).   (Se nadaljuje)  

 

Akcija, »OTROCI ZA OTROKE«:  V tem mesecu se je iztekel čas 

akcije »Otroci za otroke«, kjer so veroučenci zbirali skromne prispevke za 

otroke v misijonih. Prihodnjič Vam povem, koliko smo zbrali. Dragi otroci, 

in spoštovani starši, hvala za vsak Vaš cent in euro v ta namen.  

 

Za dobro voljo: Žena pravi: »Iz moža sem naredila milijonarja.« Vprašali 

so jo: »Kaj pa je bil preden sta se poročila?« - »Milijarder«. 

 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Iskrena hvala, spoštovani vaščani Pongrc za 

Vaše delo, da je vse tako kot je prav, v cerkvi in drugih prostorih. Hvala 

tudi za lepo cvetje. V februarju pa prosim vaščane Šikol. 

 

Umrla  sta:  Frangež Dušan, Starošince 46/a, star 69 let in Ivanović 

Svetozar, Starošince 1/b, star 70 let.  Naj počivata v miru ! 

 

 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

OZNANILA:     

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 29. jan. 2023  

4. navadna ned. 
 

7.30      za žive in rajne župljane 
10.00    za  + Ivanko  Sagadin, 2x starše in sorod.  

PONEDELJEK 
      30. jan   

 Martina, muč. 
7.30     za +  Janeza Osvalda 
18.00   za +  Franca  Doberška  30. dan 

    TOREK 
     31. jan. 

Janez  Bosko 7.30    za +  Franca  Matjaža  

    SREDA 
     1. febr.  

Brigita Irska 
7.30    za  + Antona  Šteklja 
                     Molitev za Slovenski narod in domovino  
18.00  za + Svetozara Ivanovića  8. dan  

   ČETRTEK 
      2. febr. 

Jezusovo darov.   
     Svečnica 

9.00    za + Marijo Draškovič obl., Franca, Janka in  
                     sorod.    (Blagoslov  sveč) 
18.00  za   žive in rajne vaščane Starošinc   
                      (V kapeli v Starošincah)  

    I.  PETEK 
        3. febr. 

Blaž, škof 
 7.30   za + Vero Unuk obl., Ivana, Ludvika in 2x starš  

                     (Blažev blagoslov in prošnja za zdravje) 
                     Obisk bolnikov po domovih 

   I. SOBOTA 
       4. febr.   

     Oskar 
 

7.30    za  + Dušana  Frangeža  9. dan 
18.00  za  +  starše Kaiser, Godec, Bojana Špraha in 
                        Marijo Vidovič 
                     (Molitvena ura za družine) 

   NEDELJA 
    5. febr.  2023  
 

5. navadna ned. 

7.30     za  žive in rajne župljane 
             (Po maši, druženje ob kavi- lepo vabljeni!) 
8.30               Srečanje:   Birmske  delavnice  
10.00   za + Terezijo Medved obl., Ivana, Petra, starše 
                 Krajnc, Ivico Kmetec, Trebovškove in sorod.  
18.00    za +  Ljudmilo  Škripec  30. dan         

 
 
 
 
 

 

 
 

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


