
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

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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PRVI MESEC NOVEGA LETA IN KOLEDNIKI 

Praznik Gospodovega razglašenja ali  Sveti Trije Kralji, ki ga praznujemo 

že od 4. stoletja naprej, je dobro poznan tudi pri nas. 

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. Kot spomin na ta dogodek, 

(KOLEDNIKI) je nastala navada pri nas in še nekaterih državah, da to 

sporočilo prinašajo ljudem, ko jih obiskujejo po hišah. Njihove morebitne 

darove pa namenjajo misijonarjem v deželah tretjega sveta. Gospa Gelca 

Vindiš je letos pripravila skupino otrok (Trije Kralji in dva pastirčka), ki so 

s pesmijo razglašali Gospodovo rojstvo, in zbrali 420, € za misijone. 

Iskrena hvala za njihovo opravljeno delo in sredstva dobrih ljudi, ki so že 

poslana na Misijonsko pisarno v LJ.  

 

NAROČNINA ZA VERSKI TISK: Hvala vsem, ki ste že plačali 

naročnino za posamezne revije za to leto. V kolikor pa še niste uspeli, se 

lepo priporočam, da v tem mesecu to naredite. Če kdo ne bi bil več 

naročnik kakšne revije, lepo prosim, da to sporoči. Kar nekaj izvodov 

ostaja in jih nihče ne vzame, plačati pa moramo.  

Naročnina v letu  2019:  Družina = 109,20;  Ognjišče = 33,50 €. Prijatelj =  

11,70 . Misijonska obzorja = 9,-;  Mohorjeve knjige = 48, Hvala za plačilo!

  

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! 

     

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 bo prepozno. Prijave bodo sprejemali iz 

cele Slovenije, če nas ne bo dovolj.  



BOŽIČNI KONCERT: Danes, 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! 
 
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. 
 
STATISTIKA ZA LETO 2018:  

* Krsti: Krstov je bilo 17, od teh 10 deklic in 7 fantov. 15 domačih, 2 od 
   drugod.  
* Poroke: Porok je bilo 5. Štiri domače, ena od drugod.  
* Pogrebi: Pogrebov je bilo 38; 24 moških in 14 žensk.  Od teh je 35  
   pokopanih na domačem pokopališču, trije na drugih pokopališčih. 
   Vzroki smrti: 10x rak; 5x kap; 4x pljučnica; 3x suicid;  in drugi 
   razlogi. Od teh je bilo11 sprevidenih, 11 jih je občasno prejemalo 
   zakramente, 16 nesprevidenih.  
* Odposlane sv. maše: Odposlanih  je bilo 221 sv. maš in so jih opravili 
   tisti duhovniki po drugih župnijah, ki jih nimajo.   
* Gospodarski del: V minulem letu ni bilo kakšnih večjih popravil. 
   Narejen je novi »stol« za zvonove; Očiščen (spoliran) je marmor na 
   duhovniškem grobu, nova črpalka za centralno ogrevanje in  
   elektronsko krmiljenje in vse tekoče vzdrževanje. V tem letu, ki smo 
   ga pravkar začeli, nas čaka večje delo, obnova klopi v cerkvi. 
* Pastoralni del: Največje pastoralno dogajanje je bil misijon.  Bilo je 
   tudi nekaj romanj. Februarja v Izrael (Sveto deželo), junija v Italijo  
   (Vičenca, Monte Berico, Sermione, Ciampo, Verona). Septembra na   
   Primorsko (Piran, Koper in Vipavo) in Slomškova nedelja v Vuzenico.  
* Kateheza: Verouk poučujejo: Katehistinja ga. Milka (4,5,6 in 7 r.); ga.  
   Anita (1, 2 in 9 r.) in g. žpk. (3 in 8 r.). Vseh otrok pri verouku je  
   trenutno 136.  
* Duhovno področje: Tega ne vidimo z očmi, opažamo pa, da se število 
   vernikov pri svetih mašah hitro zmanjšuje. To je zaskrbljujoče.  
* Finančni del:  Sledi malo pozneje. 
 
 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT JAKOB 

OTROCI ZA OTROKE: Ves adventni čas so veroučenci  prebirali 

adventni misijonski koledar o Frideriku Baragi in se kdaj kakšni stvari 

odrekli in to namneili otrokom v misijonih. Dragi otroci, lepo prosim, da te 

»šparavčke« prinesete k verouku in oddate katehistinji. Lahko pa prinesete 

v cerkev in odložite pri jaslicah. Spoštovani starši, Vas pa lepo prosim, da 

jih na to spomnite. Hvala Vam, ker jih učite dobrodelnosti. Nikoli jim ne 

bo v življenju ničesar manjkalo.   
OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
 13. jan. 2019 

Jezusov  krst 
 
 

  7.30  za  žive in rajne župljane    /Blagoslov vode/ 

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

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

 PONEDELJEK   
     14. jan.  

 Odon, Oton 7.30     za spreobrnjenje v družini 

    TOREK 
    15. jan. 

Absalom 
7.30     na čast MB v zahvalo in za zdravje in srečo v 
             družini 

    SREDA 
    16. jan.  

Honorad 
7.30     za +  Barbaro obl. in Antona Lorgerja in  
                       Jožeta Auerja 

    ČETRTEK 
    17. jan.  

Anton, Zvonko 
18.00      za + Antona, Nežo in Anico Jernejšek, vse  
                         Čelanove in sorod. 
   (Molitvena ura pred  S.R.T za nove duh. in red. poklice) 

     PETEK 
    18. jan.   

Marjeta Ogrska 
18.00     za + Katarino in Slavka Dobiča, Andreja in  
                        Mileno Rusl 
19.00    I I. Zakonska skupina, v župnišču 

    SOBOTA 
     19. jan.  

Makarij Aleksand. 
18.00     za +  Metko Paulin obl, Jožefo Jurtela in  
                         Branka 
                     (Molitvena ura pred S.R.T. za družine) 

   NEDELJA  
  20 jan.  2019 

2. navadna ned. 

7.30      za žive in rajne  župljane   
8.30    birmanske animacije  

10.30  za  + Jožefo in Franca Špindler 

Čiščenje cerkve: Iskrena hvala vsem pridnim v mesecu decembru iz 

Šikol, januarja pa lepo prosim vaščane Stražgonjce.  

 

 
 

 

 

 

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


