
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

PO DRUGI POTI SO SE VRNILI V SVOJO DEŽELO 

 

V nagovoru, ki ga je imel sv. Avguštin, ko je bil praznik Gospodovega 

razglašenja komaj uveden v bogoslužje, je z veliko jasnostjo opisal njegovo 

vsebino in njegov odnos do božiča. Rekel je: »Pred nekaj dnevi smo 

obhajali Gospodovo rojstvo, danes nič manj slovesno obhajamo njegovo 

razglašenje, s katerim se je začel razodevati poganom … Rodil se je on, ki 

je vogelni kamen; mir, ki izhaja iz tistih, ki so iz obreze in iz neobreze, da 

bi se združili v njem, ki je naš mir in je iz dveh naredil en sam narod. Vse 

to se je za Jude zgodilo v podobi pastirjev, za pogane pa v podobi modrih. 

Judovske pastirje je privedel k njemu angel, poganske modrece pa 

pojavitev zvezde« (Govor 201, 1; PL 38 1031). Danes torej obhajamo 

vesoljnost Cerkve, poklic izbranih k veri in globoki edinosti med Izraelom 

in Cerkvijo. Zvezda, ki se je prikazala modrim, je bila »čudovit jezik z 

neba«, ki je razglašal Božjo slavo (prim. Ps18,2). Njeno mesto je poslej 

prevzel evangelij, ki še danes kliče h Kristusu ljudi vse zemlje. Evangelij je 

bil zvezda, ki je vodila h Kristusu nas, ki izhajamo iz poganskega sveta.  
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NOVOLETNI ČAS IN PRAZNIK GOSPODOVEGA 

RAZGLAŠENJA 

Praznik Gospodovega razglašenja (epifanija) ali  Svetih Treh 

Kraljev,praznujemo že od 4. stoletja naprej. Praznik pove o prihodu Treh 

kraljev iz Jutrovega (iz Vzhoda), ki so prinesli Jezusu 

trojni dar (zlato, kadilo in miro). Jezus se je najprej 

razodel pastirjem, nato pa tem trem zastopnikom 

poganskih narodov, ki so, Gašper, Miha, Boltežar.  

Modri so že v prvi Cerkvi veljali za predstavnike poganskih narodov, saj so 

bili v njih na nek način h Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. To je tudi 

začetek misijonskega poslanstva Cerkve.  

Večer pred tem praznikom, je na Slovenskem navada, da stanovanja 

pokropimo z blagoslovljeno vodo in na vhodna vrata napišemo začetnice 

teh treh kraljev z letnico novega leta: 20 + G + M + B + 19. 

 

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 . 

Hvala za razumevanje in plačilo!  

 

ODPOSLANE SV. MAŠE: 12x za + Antona Šešerka; 6x za + Stanislava 

Koresa;  2x za + Marijo, Štefana in Franca Korena in Marjana;  2x za + 

Angelo Kramberger; 1x za + Nežo  Lah; 1x za + Starše Napast, Lamberger 

in sorodnike; 1x za vse + Pernatove; 1x za + Antona Zafošnika in vse 

Modičeve; 1x v zahvalo za vse milosti in moč v preizkušnjah . 

 

OČALA ZA MISIJONE:  Verjetno ima skoraj vsak doma 

kakšna očala, ki jih ne uporablja več. Zbrana očala bodo 

posredovana na Misijonsko središče Slovenije v Ljubljano, kjer 

jih bodo predali zaposlenim v optiki  Glasmaher. Tam jih bodo 

pregledali, jih primerno popravili in pripravili za v misijone. Očala, ki jih 

boste prinesli, oddate zadaj v cerkvi, v pripravljeno škatlo. Hvala za Vašo 

pomoč slabovidnim v misijonih! 



ZAHVALE:  

* Kvatrna nabirka: Iskrena hvala za Kvatrno nabirko, (23.dec.) v 

vrednosti 300,- €. Denar sem že lani odnesel na nadškofijo. Boglonaj! 

* Koledarji: Iskrena hvala gospodu Romanu Ekartu in gospe Adrijani za 

podarjene koledarje, ki smo jih dobili za novo leto.  

* Koledniki: Lepa hvala tudi gospe Gelci Vindiš, da je 

zbrala otroke iz Dragonje vasi in Mihovc, jih naučila in 

pripravila za koledovanje.  Na praznik bo blagoslov 

kolednikov v cerkvi. 

* Svitne maše in dar za god: Spoštovani župljani, dragi dobri ljudje, 

iskrena hvala za dar za svitne maše in dar za god. Ne čutim se vrednega in 

opravičenega za pozornost in Vašo pomoč. Z željo, da Vam nikoli nič ne 

manjka, naj Vam Gospod bogato vse povrne.  

*Zahvala Občini Kidričevo: Občina Kidričevo je finančno pomagala za 

stol za zvonove v vrednosti 4.800,- € . Prav tako hvala za pomoč pri 

delovanju naše ŽK, za kar se jim v imenu cele župnije  zahvaljujemo. 

*Zahvala Občini Rače: Občina Rače je donirala za obnovo duhovniškega 

spomenika 1.000,- €, za kar se jim prav tako iskreno zahvaljujemo.  

* Zahvala g. nadškofa A.Cvikla: »V adventnem in 

božičnem času, se oziramo na leto, ki odhaja. V teh dneh se 

s posebno radostjo spominjam cirkovških župljanov in Vaše 

radodarnosti.  Dovolite mi, da se Vam ob voščilu za letošnje 

božične praznike v svojem in v imenu vseh, ki delamo na 

Nadškofiji zahvalim za Vaše dobrote, ko nas s svojo pozornostjo in 

darežljivostjo tolikokrat presenetite in razveselite.  Iskrena hvala in naj 

Vam dobri Bog za vse povrne, ob tem pa Vam v znamenju hvaležnosti 

obljubljam spomin v molitvi in pri evharistiji«.      Nadškof in metropolit, 

msgr. Alojzij Cvikl.  

     

ŽUPNIJSKO ROMANJE: V letošnjem letu romamo od 21. – 23.  junija 

2019, v Avstrijo in Nemčijo. In sicer: Dunaj, Linz, St. Florian, Melk in 

Krems, Altötting. Prijavite se lahko pri gospe Nežiki Brglez, kjer dobite 

tudi vse ostale informacije. Prosim, če to storite čim prej, sicer bodo 

sprejemali prijave iz cele Slovenije, če nas ne bo dovolj.  
 
BOŽIČNI KONCERT: V nedeljo, 13 jan. imamo goste pri 
drugi sv.maši. »Fantje na vasi« iz Rač, bodo peli med 
drugo sv. mašo. Po maši pa pripravijo krajši koncert 
božičnih pesmi. Lepo povabljeni, pridite jih poslušat. Lepo bo! 



Dežurni ministrant:  
 

GALUN ANEJ 

ZAKONSKA SKUPINA: Vljudno naprošamo in vabimo mlajše zakonce, 

da se vključijo v zakonsko skupino, ki ima srečanje  18. jan. 2019, ob 19.00 

v župnišču. S tem nimate nobenih obveznosti, veliko pa pridobite. 

Dobrodošli, pridružite se. 

 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 6. jan. 2019 

Gospodovo 
razglašenje – 
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 
      

 PONEDELJEK   
     7. jan.  

 Rajmund 7.30     za + Jožeta Premzla in sorod. 

    TOREK 
    8. jan. 

Severin Noriški 7.30     za uspešno operacijo 

    SREDA 
    9. jan.  

Hadrijan, opat 7.30     za +  Franca Klasinca obl., Kristino in starše 

    ČETRTEK 
    10. jan.  

Gregor Niški 
7.30      za + Stanislava Koresa  30. dan 
18.00    za + Jožeta Dikavčiča obl. 
   (Molitvena ura pred  S.R.T za nove duh. in red. poklice) 

     PETEK 
    11. jan.   

Pavlin Oglejski II. 18.00     za + Pepco Zafošnik  obl.  

    SOBOTA 
     12. jan.  

Tatjana, Tanja 
18.00     za +  Marjano  Čelan 
                     (Molitvena ura pred S.R.T. za družine) 

   NEDELJA  
  13 jan.  2019 

Jezusov krst 

7.30      za žive in rajne  župljane   

10.30  za  + Karla Trčko obl., Marijo in 2x starše 

Po maši:    »Fantje na vasi«,  Koncert božičnih pesmi  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

UMRL JE: 

Valentan Anton, 

Starošince 13a,  

Star 56 let.  

Naj počiva v miru! 


