
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SVETA DRUŽINA 

V teh dneh smo pogosto slišali, da je Božič družinski praznik. Res je tako. 

V jaslicah, ki ponazarjajo božično skrivnost, je v središču Sveta družina. 

Vendar pa nikakor ne kaže ostati zgolj na ravni družinske idile. Otrok v tej 

družini ni nihče drug kot Emanuel, Bog z nami. Ta družina ne ostaja zaprta 

v krog svojih radosti in težav, ampak že od začetka, s "sporočili" preko 

pastirjev, modrih, Heroda in še drugih da vedeti, da njeno poslanstvo ni 

omejeno le na lepo družinsko življenje: odprta je in poslana širši človeški 

družini, da jo s svojimi dejanji preobraža in budi čut za vrednote, ki 

presegajo ozek družinski krog. Sveta družina 

 

Berili ponudita različne poudarke o družini. Sirah v spodbudi k spoštovanju 

staršev povzema tisočletna izročila, ki tudi v spreminjajočih okoliščinah ne 

izgubljajo teže, Pavel kot temelje družinskega življenja priporoča prisrčno 

usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, milobo, odpuščanje, potrpežljivost, in 

sicer vsem: možem, ženam, otrokom. To so temelji medsebojnih vezi, 

temelji skupne rasti in skupnega zorenja. 

 

 

 

 

 

VIR: p. Metod 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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DECEMBER – JANUAR, BOŽIČNO-NOVOLETNI ČAS  

200  LET JE TEGA 
Sveti večer leta 1818. Vasica Oberndorf pri Salzburgu, pod debelo snežno 

odejo. Kaplan Jožef Mohr, razmišlja, kako bo prišel k prijatelju in učitelju 

Francu Gruberju. Težko hodi zaradi visokega snega, poti-

gazi ni. Žive duše nikjer, vsi so v hišah ob jaslicah. 

»Škoda, da grem praznih rok, si misli kaplan. Za božične 

praznike drug drugega obdarujemo, saj smo vsi prejeli 

najlepše darilo: Božjega Otroka iz nebes.« Pa mu pride na 

misel: »Pesem mu zložim!«  

Ko kaplan potrka na vrata in mu pride odpirat prijateljeva 

sestra, prosi najprej za košček papirja in napiše novo pesem. Potem vstopi 

in reče: »Tole sem Vama prinesel za božično darilo.« 

In prebere pesem, ki mu je privrela iz srca: »Sveta noč, blažena noč. Vse že 

spi, je polnoč. Le Devica z Jožefom tam v hlevcu  varje  Detece nam…..     

Učitelj se ne more načuditi. Prebira jo in nenadoma najde zanjo preprosto 

melodijo. Besedilo in note zapiše na papir, vzame kitaro in začne peti. Tudi 

kaplan je ganjen in prepevata s solznimi očmi. Ker so orgle bile pokvarjene 

(miši so preglodale meh), sta to pesem zapela ob kitari. Oberndorfska 

cerkvica je postala betlehemska votlina. Pesem, ki jo na koru zapojeta 

kaplan in organist, ni navadna pesem. To je angelska uspavanka. V 

trenutku poprime vsa cerkev s solzami v očeh. »Spavaj  Dete sladko«. 

Po 200 letih, je pesem prevedena v več kot tristo jezikov. Pojejo jo po 

vaških cerkvah in katedralah, igra jo samo violina, orgle in simfonični 

orkestri, predvaja se v vseh medijih. Učinek je vedno isti: v srca, ki jo 

poslušajo, se naseli nekaj božjega – ljudje smo bratje med seboj, kajti v 

Betlehemu je Bog postal naš brat. Besede pri 

različnih narodih različno zvenijo, melodija pa je 

povsod ena sama, preprosta in čudovita.      (Franci 

Trstenjak)             

  
 

NAROČNINA ZA VERSKI TISK: Zadnja leta opažamo velik upad 

branja verskega tiska. Res je, da živimo v času elektronskih medijev, a je 

prav, da imamo pravi odnos do verskega tiska. Prav ta 

nam prinaša vsebine, ki jih drugi mediji nimajo. 

Poskrbi za duhovno plat našega življenja. Verski tisk 

lahko naročite v župniji, ali po pošti na svoj naslov. 

Naročnina v letu  2019:  Družina = 109,20;  Ognjišče 



= 33,50 €. Prijatelj =  11,70 . Misijonska obzorja = 9,-;  Mohorjeve knjige 

= 48,- … 

Če vam je mogoče, lepo prosim za plačilo naročnine pred novim letom. 

Hvala za razumevanje in plačilo!  

 

BLAGOSLOV DOMA NA SVETI VEČER IN OB KONCU LETA: 
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi našo 

družino in naš dom. Naj bo kraj  tvojega miru. Naj v njem ne vlada 

sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. 

Namesto užaljenosti in krivice, naj bo v njem odpuščanje.  Zmota naj se 

umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, 

ampak upanje, naj ne bo tema greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo 

žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč 

dušno in telesno zdravje.  Tvoj blagoslov naj 

nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te 

bomo hvalili in slavili. Po Kristusu našem 

Gospodu. 

 
SREČANJE STARŠEV VSEH VEROUČENCEV, POSEBEJ ŠE 

PRVOOBHAJANCEV IN BIRMANCEV:  
V soboto, 5. jan. ob 14.00 duhovna obnova za birmance, ki je obvezna. Z 

njimi bo kakšen animator in voditeljica, ga. 

Polona Vesel Mušič. Ob 18.30 zvečer bo srečanje 

staršev birmancev, 1- obhajancev in ostalih staršev 

veroučencev. Drugih srečanj za starše letos ni bilo 

in Vas prosim, pridite.  
 
ZA DOBRO VOLJO: Pridejo možje in žene pred nebeška vrata in sveti 

Peter reče možem: »Tisti, ki vas je žena celo življenje komandirala, na 

levo, ostali na desno stran.« Samo eden se postavi na desno. »Zakaj pa ti na 

desno?« »Hja, mi je žena naročila, da moram sem.« 

 

* Starejši par stoji pred televizorjem in mož vpraša: »Žena, ali se morda 

spomniš, kam sem dal očala?«  »Ne, odgovori žena. »Ah, ti in tvoja 

nesrečna pozabljivost,« vzdihne mož. 

 

 

 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 30. dec. 2018 

Nedelja Svete 
Družine.   
 

  7.30  za  žive in rajne župljane  

10.30  za  + Ludvika Napasta obl. in sorodnike 

12.00  za žive in rajne vaščane Šikol (v kapeli v Šikol)  

 PONEDELJEK   
  31. dec.  

 Silvester 7.30     v zahvalo za vse prejeto v tem letu 

    TOREK 
    1. jan. 

Novo leto - Marija 
Božja Mati 

10.30    v dober namen 
18.00    za  blagoslov pri delu 

    SREDA 
    2. jan.  

Bazilij Veliki 
7.30     za +  Zlatka, vse Metličarjeve in Goričanove 
             /Molitvena ura za domovino/ 

    ČETRTEK 
    3. jan.  

Genovefa 
18.00    za + Marijo Paj obl. in Franca 
   (Molitvena ura pred  S.R.T za nove duh. in red. poklice) 

  I.  PETEK 
    4. jan.   

Elizabeta Seton 
7.30      za nove duhovne in redovne poklice 
18.00    za +  Antona obl., Terezijo, vse Koroščeve in  
                        Lambergerjeve 

  I. SOBOTA 
     5. jan.  

Janez Nepomuk 

7.30     za +  Franca Predikaka  30. Dan 
14.00   duhovna obnova za birmance 
18.30  srečanje staršev birmancev, 1. obhajancev in  
           vseh  ostalih veroučencev   (v zimski kapeli) 
18.00   za +  Franca Vuka obl. in sorodnike 
                     (Molitvena ura pred S.R.T. za družine) 

   NEDELJA  
  6. jan.  2019 

Sveti Trije Kralji 
 

7.30      za žive in rajne  župljane  /blagoslov vode/ 
8.30      birmanske animacije 

10.30  za  + Angelo in Franca Čelana, Ivana in  

                    Antonijo napast, Nežo in Franca Kovačiča 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

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


