
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

OZDRAVLJAL JE VSAKOVRSTNE BOLEZNI IN SLABOSTI! 

Evangeljski odlomek tretje nedelje med letom se končuje z naslednjimi 

besedami: 

»Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je po njihovih shodnicah in oznanjal 

evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni in vsakovrstne 

slabosti med ljudstvom.« 

Približno tretjina evangelija govori o ozdravljenjih, ki jih je Jezus storil v 

svojem kratkem javnem delovanju. Če bi odstranili te čudeže ali pa jim 

pripisali naravno razlago, bi v evangelij vnesli tako zmešnjavo, da ne bi bil 

več razumljiv. 

Evangeljski čudeži imajo povsem jasne značilnosti. Nikoli nimajo namena, 

da bi se jim ljudje čudili ali pa da bi poveličevali tistega, ki jih dela. Zelo 

pogosto Jezus naroča ozdravljencem, naj o ozdravitvi ne pripovedujejo 

nikomur, da bi tako preprečil pretirano navdušenje; potem ko naredi čudež, 

se Jezus včasih celo skrije in za seboj izbriše sleherno sled. To nima nič 

skupnega z določenimi čudeži, o katerih se širi glas le zato, da vzbujajo 

začudenje. Danes nekatere ljudi očara, ko slišijo za posameznike, ki imajo 

zmožnost lebdenja ali pa moč, da se predmeti pojavljajo in spet izginjajo in 

podobno. Komu služijo tovrstni čudeži, recimo, da to tudi so? Nikomur, ali 

pa le njim samim, da bi si privabili učence ali pa z njimi služili denar. 

 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
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JANUAR   =  PRVI  MESEC V LETU    
PONUDIL  SI  SVOJO  ROKO 

Ko si ponudil svojo roko svetu, si jo ponudil tudi meni. 

Svojo roko si mi ponudil, ko si me izbral, da ti ves pripadam z veliko 

ljubeznijo. 

Svojo roko si mi ponudil, in odtlej nisem več sam: 

Ti si moja opora, moje pribežališče in moja radost. 

Ponudil si mi svojo roko in spremenil moje 

življenje, 

ko si mi odprl neskončna obzorja. 

Ponudil si mi svojo roko, in zdaj sem Tvoj, 

vdan vsemu, kar si Ti. 

Svojo roko si mi ponudil  z odprto  dlanjo, 

da me za zmerom objameš s svojo ljubeznijo. 

 

SVEČNICA: 

           Svečnica, ki jo obhajamo drugega februarja, je pri nas zadnji dan 

božičnega časa. V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik 

Jezusovega darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset dni po božiču, 

praznik pa je dobil tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po 

cerkvah blagoslavljamo sveče.  

           Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu 

Odrešenika smela priti v tempelj, je tam srečala 

častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je 

dete v njenem naročju Mesija. Danes obhajamo 

svečnico predvsem kot praznik luči pred 

nastopom tako imenovanih svetnikov – 

pomladinov. Obhajamo jo v dneh, ko so dnevi že malenkost daljši in je že 

slutiti pomlad, ki prinaša več luči, po kateri so nekdaj hrepeneli vso dolgo 

zimo. Tako, kot je starček Simeon v templju v slovitem spevu spregovoril 

o “luči v razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi na ta dan prispodoba 

Mesije, ki razsvetljuje človeštvo.  

 

Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje 

teme duha ter kristjana opominja, da mora biti otrok luči. 

Redovnice in redovniki pa praznujejo dan Bogu posvečenega življenja. To 

je dan zahvale, molitve za svetost, premišljevanja in medsebojnega 

srečanja.  

Dan posvečenega življenja im trojen namen: 

  



- hvaležnost za dar redovništva v posvečenem življenju.  

- da bi celotno Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno življenje, 

- da bi skupaj slavili čudovita dela, ki jih je Gospod 

naredil v Bogu posvečenih osebah in da bi se še 

bolj živo zavedali, kako nenadomestljivo je njihovo 

poslanstvo v Cerkvi in v svetu. 

Papež poudarja, naj ta dan »pomaga vsej Cerkvi, da 

bo bolj cenila pričevanje oseb, ki so se odločile, da bodo tesneje hodile za 

Jezusom«. 

 

BOG NAS JE POSTAVIL TJA, KJER NAS POTREBUJE:      

Neka deklica se je sprehajala po vrtu in opazila čudovito cvetlico. »Kako 

čudovita roža!« je vzkliknila. Ko jo je pozorno pogledala, je opazila, v 

kako umazani zemlji raste. »Preveč lepa je, da bi rasla v tako grdi zemlji!« 

je dejala. Izruvala jo je in šla k vodi da je njene 

korenine očistila umazane zemlje.  Kmalu je 

roža usahnila. Ko je vrtnar videl, kaj je deklica 

naredila, je vzkliknil: »Uničila si mi najlepšo 

rožo.« »Žal mi je, toda nisem mogla prenesti, 

da raste v tako umazani zemlji,«  je priznala 

deklica. Vrtnar ji je odgovoril: »Skrbno sem 

izbral najboljšo zemljo, kajti vedel sem, da se samo v njej lahko čudovito 

razcveti«    Bog skrbi za nas tam, kamor nas je postavil, da bi v zaupanju 

in v veri živeli v polnosti (Ognjišče, st. 28) 

 

    

ODPOSLANE SV. MAŠE:  9x za + Pavlo Milošič; 8x za + Antona Peska; 

4x za + Ludvika Napasta; 1x boter svojim birmancem; 1x za + Antona 

Zafošnika in vse Modiceve;  1x za vse + Rakove;  1x za vse + Droflske;  1x 

za zdravje v družini;  1x  za + Jožico Krepek; 1x v dober namen;  1x za + 

starše Napast, Lamberger in sorodnike. 

 

ZA DOBRO VOLJO:  

 

GOST reče natakarju: ''Zrezek je zelo trd.''- Natakar: ''Ali vam naj 

prinesem pečenko?'' – Gost: ''Z veseljem, toda pol zrezka sem že pojedel.'' 

– Natakar: '' nič hudega, saj imamo tudi že napol pojedene pečenke.'' 
 

 

 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

OZNANILA: 

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

  NEDELJA 
  26. januar  
       

3. navadna ned. 
Nedelja Svetega 
pisma 

7.30     za žive in rajne župljane  
10.00   za + Martina in Martino Jerič  obl. 
                  (Pri maši poje vokalna skupina »Fantje na  
                   vasi« iz Rač in kratek koncert po maši)    
18.00      Zakonska skupina  II.  

 PONEDELJEK   
    27. jan. 

 Angela Merici 7.30  za + Jožeta  Dikavčiča 

    TOREK 
     28. jan. 

Tomaž Akvinski 7.30     za  vse  dobrotnike naše cerkve   

    SREDA 
    29. jan. 

 Valerij, škof 7.30     za +  Martina  Ribiča 

   ČETRTEK 
    30. jan. 

Peter Bolgarski 
18.00   za  +  Marijo Mlakar obl. in Alojza 
             /Molitvena ura za  nove  duh.  in  red. poklice/ 

    PETEK 
     31. jan.    

   Janez Bosko 
18.00   za + Vero Unuk obl., Ludvika, Ivana in 2x  
                       starše 

    SOBOTA 
     1. febr.  

Brigita Irska 
18.00   za  + Vinka Kaiserja obl., 2x starše 
          (Molitvena ura pred Najsvetejšim za družine) 

    NEDELJA  
      2. febr. 2020 

4. navadna ned. 
SVEČNICA 
  

7.30      za žive in rajne župljane       (blagoslov  sveč) 
10.00    za +  Ivana Korošca in 2x starše  (blago. sveč) 
             (Pri maši pojejo »Fantje na vasi« iz Rač, po maši  
              kratek koncert) 
18.00   za žive in rajne vaščane Starošinc (v kapeli v  
             Starošincah)   (Blagoslov  sveč)   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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


