
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

DAJAJ LAČNEMU SVOJ KRUH! 

 

 

Zadnjič smo govorili o pozitivni razsežnosti materialnega uboštva, o idealu, 

ki naj bi ga gojili. Danes moramo pogledati drugo plat pomanjkanja: 

negativno materialno revščino, kot vsiljen socialni položaj, ki prizadene 

ljudi. Z drugimi besedami je to revščina, proti kateri se moramo boriti ali 

pa jo vsaj lajšati. Spregovorimo torej o solidarnosti. Prav hitro bomo videli, 

kako je ta tema v odnosu z berili današnje pete nedelje med letom. 

 

»Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: 

‘Vi ste luč sveta … 

Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, 

da bodo videli vaša dobra dela’.« 

 

Toda kaj pomeni biti luč in svetiti? Blesteti zaradi znanja, kulture, 

bogastva, popularnosti? Ne, Jezus govori o drugačni luči. Ne govori toliko 

o luči, ki prihaja od idej, ki so zbrane v knjigah, ampak o tisti luči, ko jo 

odsevajo dela, ko spregovori življenje. »Vaša luč naj sveti« pomeni: 

»Vidijo naj vaša dobra dela.« Na ta način je potrebno razumeti Jezusovo 

besedo v berilih današnje nedelje. 

 

 

 

Vir: Cantalamessa 

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

5.2.2023                  LETO 20                        ŠTEVILKA   6                   5. navadna nedelja 



FEBRUAR - SVEČAN 
MISIJONSKA POT PO SVETU - PRIČEVANJE SILVE IN NACETA 

VOLČIČA, USTANOVITELJA DRUŠTVA »OPERANDO«, SILVE 

IN NACETA VOLČIČ 

Kdaj: 12. 2. 2023, ob 10.00 

KJE: župnijska cerkev Marije Vnebovzete v Cirkovcah 

*Silva in Nace, laiška misijonarja, sta se leta 2016 odpravila na misijonsko 

   pot po svetu. Od skupnosti do skupnosti, od misijona do misijona.  

   Misijonska pot ju je peljala po Evropi, Aziji in Južni Ameriki. O tem nam 

   bosta pričevala pri nedeljski sv. maši ob 10.00, 12. 2. 2023.  

*Prostovoljni prispevki bodo namenjeni misijonarjem po svetu. Vabljeni, 

   da prisluhnemu zanimivim izkušnjam in doživetjem na njuni poti.  

*Še na kratko o njunem delu:  
   Na njuni poti sta pričevala o delu, ki ga Bog udejanja po teh ljudeh, o  
   tem pisala na njunem blogu OPERANDO.ORG in s tem usmerjala pozornost  
   bralcev tudi na dobre in pozitivne novice, saj nas mediji vsak dan vztrajno 
   prepričujejo, da so vojne, nemiri in nesreče vse, kar se dogaja na tem svetu.  
   V vsaki od teh skupnosti sta delala kot prostovoljca, hkrati pa spodbujala bralce 
   bloga k darovanju finančnih prispevkov za konkretne potrebe skupnosti in  
   najbolj ogroženih posameznikov in družin. 
            Na posebni avdienci ju je sprejel tudi papež Frančišek.    

SLOMŠKOV KOTIČEK: Prvo stvar, ki jo je Slomšek kot škof takoj 

videl je, da je sedež škofije čisto na meji, na robu škofije. Že pred 

Slomškom, so hoteli škofje prenesti sedež nekam bolj v sredino ozemlja 

škofije, pa so bile papirnate stvari tako zahtevne, ali nenaklonjenost države 

tako močna, da zadeva ni bila uresničljiva. Da bi se to zgodilo, je bil 

potreben človek z železno voljo in tako vztrajen in požrtvovalen, da ga 

nobena ovira ne sme zaustaviti. In tak človek je bil Slomšek. Za to dejanje 

je bilo potrebno dobiti soglasje vseh sosednjih škofov, ki mejijo na 

Lavantinsko škofijo. Pri tem so nekatere škofije izgubile nekaj svojih 

župnij. In kateri škof bi bil tako velikodušen, da bi odstopil del svoje 

škofije drugi škofiji. Kako prepričati te škofe, da so se s tem strinjali, 

Slomšku ni bilo lahko. Pa mu je uspelo.  

 Druga težava je bila, kako opravičiti to pred Rimom, da je to res 

potrebno in da je Rim to sprejel in dovolil. In enako težko je bilo prepričati 

državne organe in cesarja, da je tudi država to dovolila. Lahko si mislimo, 

kako vztrajen je bil Slomšek, da je vse to dosegel. Kakšna ljubezen do 

Slovenskega naroda, jezika in vere ga je gnala, da je pri tem težkem delu 

vztrajal. In ne zaman, dosegel je. In 3. sept. 1859, so prvič slovesno peli v 



Mariboru, v stolnici – sedežu nove škofije,  zahvalno pesem. To je bil velik 

uspeh, a hkrati šele začetek trdega dela. Ni bilo primernih prostorov za 

stanovanje škofa in kanonikov. Ni bilo semenišča in ne potrebnih šol  za 

vzgojo in izobraževanje novih duhovnikov. Prav tako ne finančnih 

sredstev. Dosedanji duhovniki niso znali slovensko, ker so se izobraževali 

v čisto nemškem okolju in so slovenskim vernikom pridigali nemško, česar 

pa preprosti ljudje niso razumeli. Slomšek je vse to videl. Kako in kje 

začeti? Mnogi so mu govorili, »…nehaj, ne trudi se, od tega ne bo imel 

nobeden od nas koristi. Slomšek je pa z nasmehom in prijazno odgovarjal, 

»…če ne mi pa naši naslednji rodovi… Sklad Božje previdnosti je 

neizčrpen«.    (Se nadaljuje)  

Akcija, »OTROCI ZA OTROKE«:  Dragi otroci, spoštovani starši, 

lepo se Vam zahvalim za Vaš čut in pomoč otrokom v misijonih. Ves 

adventni čas in vse do svečnice, ste zbirali po razredih in zbrali takole:  

1r.= 32,-; 2r.= 15,-; 3r.= 26,10; 4r.= 0; 5r.= 70,68; 6r.= 77,05; 7r.= 43,-; 

8r.= 129,56; 9r.= 0 €. Srednješolka= 50,55- €. Vsega skupaj = 373,26 €. 

Denar je že odposlan. Dragi dobri otroci in starši, iskrena hvala za hrano za 

lačne otroke. Čeprav teh otrok ne boste nikoli videli, pa vedite, da Vam bo 

marsikateri hvaležen, ker bo po Vaši dobroti imela hrano cela družina za 

ves dan in še več. Hvala Vam in naj Vam za to nikoli ničesar ne manjka.  

Zahvala – »Jasličarjem«:  Spoštovani člani skupine »Jasličarji«, 

iskrena hvala za Vašo skrb, da jaslice pravočasno postavite in ob svojem 

času tudi pospravite. Kako dragoceno je imeti tako skupino za župnika, ki 

vse to naredi. Dragi fantje, prisrčna hvala in Bog Vam povrni. Lepo prosim 

in se priporočam še za naprej. Hvala tudi za darove v nabiralnik ob jaslicah. 

Zanimivo: NE POPOLNOMA ZADOVOLJEN: Bogat kmet je šel mino 

velike kmetije v drugem kraju in ni mogel verjeti svojim očem, ko je 

zagledal tablo z napisom. To posestvo podarim tistemu, ki je resnično 

srečen! Mož je rabil precej časa, da je prišel k sebi od presenečenja. Potem 

pa je sam pri sebi razmišljal: »Po pravici lahko rečem, da sem zadovoljen. 

Imam vse, kar potrebujem. Torej se bom potegoval za posestvo!« Potrka na 

hišna vrata in odprl mu je starejši Gospod. »Pa ste resnično zadovoljni?« je 

vprašal, ko mu je obiskovalec povedal svojo željo«. Da res sem 

zadovoljen,« je odgovoril. »Če je tako, dragi prijatelj,« je dajal lastnik 

posestva, »moram reči, da se čudim. Zakaj potem hočete moje posestvo, če 

ste res zadovoljni?« (Ognjišče 2022, št.12)  

Film o Slomšku:  Posnet je nov film o A. M. Slomšku in ga bodo 

predvajali 16. in 17. febr., obakrat ob 19.00 uri v Mestnem kinu Ptuj. Cena 

vstopnice je 5, -€ in jo kupite na blagajni kina. Priporočajo, oglejte si film.. 



Dežurni ministrant:  
 

LEŠNIK LOVRO 

 

OZNANILA:     
 

 

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    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    
18.30    Srečanje:  II. zakonske skupine       

PONEDELJEK 
      6. febr.   

 Doroteja, muč. 7.30    za +  Martina Ribiča in sorod. 

    TOREK 
     7. febr. 

Rihard, kralj 7.30    za +  Antona  Ekarta in 2x starše  

    SREDA 
     8. febr.  

Prešernov dan 
7.30    za  +  Marico, Marijo in Alojza Hergana obl. in  
                       vse  Medvedove 

   ČETRTEK 
      9. febr. 

Apolonija, Polona 
18.00   za  +  Venčeslava Laha obl. in 2x starše  
                       (Molitvena ura za duhov. in redov.  poklice) 

      PETEK 
        10. febr. 

Sholastika 
18.00   za  +  Alojzijo Draškovič obl., 2x Franca in  
                        Gustija Glavača 

      SOBOTA 
       11. febr.   

Lurška Mati Božja 
 

18.00   za  +  Metko  Žerjav  
                     (Molitvena ura za družine) 

   NEDELJA 
    12. febr.  2023  
 

6. navadna ned. 
7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za 2 +  Stanka Sagadin, 2x starše in sorod.  
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  


