
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BODITE SVETI, KER SEM JAZ SVET! 

Svetniki, ki jih v bogoslužju slavimo na ta praznik, niso samo ti, ki jih je 

Cerkev razglasila za svete in so omenjeni v koledarjih. To so vsi odrešeni, 

ki so t.i. poveličana Cerkev, nebeški Jeruzalem. Prvo berilo govori o 

»veliki množici, ki je nihče ne bi mogel prešteti, iz vseh narodov, rodov, 

ljudstev in jezikov«. 

 

S tem praznikom ne moremo opraviti samo z obhajanjem ali pa s preprosto 

prošnjo za pomoč. Ko je sv. Bernard govoril o svetnikih, je rekel: »Mi smo 

počasni v posnemanju tistih, ki jih z veseljem slavimo.« To je torej idealna 

priložnost, da razmislimo o »poklicanosti vseh kristjanov k svetosti«. V 

prvem Petrovem pismu beremo: 

 

»Bodite v vsem ravnanju tudi sami sveti, kakor je svet tisti, ki vas je 

poklical, saj je pisano: Bodite sveti, ker sem jaz svet« (1 Pt 1,15-16). 

 

Sprehodimo se preko močnih trenutkov tega klica k svetosti, ki ga 

srečujemo v vsem Svetem pismu in ga je 2. vatikanski koncil ponovno 

naglasil, ko je zapisal, da »so vsi kristjani, naj bodo katerega koli stanu ali 

položaja, poklicani k popolnosti [svetosti] krščanskega življenja« (C 40). 

 

VIR: Cantalamessa 
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NOVEMBER- SPOMIN NA RAJNE  

Simboli in znamenja pri sv.maši:  

EVHARISTIČNA DARITEV: Evharistična daritev je vrhunec celotne sv. 

maše. To je molitev zahvale in posvetitve. V tem delu maše, vsi molče 

poslušajo in sodelujejo.  Poznamo več evharističnih molitev. Med to 

molitvijo Bog po duhovniku, ko spregovori iste 

besede, kot jih je Jezus pri zadnji večerji, »vzemite in 

jejte…« spremeni kruh v svoje telo in »vzemite in pijte 

…« vino v rešnjo kri. Ko mašnik povzdigne hostijo in 

kelih, z vero počastimo v kruhu in vinu navzočega 

Kristusa, z besedami ap. Tomaža, »Moj Gospod in moj Bog«. (se 

nadaljuje)   

Dobro je slišati :  

Zahvalna nedelja:  

Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje 

zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, poljedelska 

ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z  izhodom judovskega ljudstva iz 

egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. 

Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku (prim. 5 Mz 

16,13–15 in 4 Mz 29,35–39).  

Praznik zahvale je dan hvaležnosti pa ne le za dobro 

letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za 

druge darove, npr. svobodo, dobroto, dom, čas, vero. 

Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar smo in kar 

imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in 

hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost 

medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale 

za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar 

nam je podarjeno. Maša je prošnja in zahvala ob enem, zato je praznovanje 

zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom. 

 

Dovolite spoštovani verniki, dragi dobri, da se Vam lepo 

zahvalim za vse, kar dobrega naredite  v katerikoli obliki za 

župnijo in osebno zame.  Zavedam se, da brez Vas ne bi bilo 

tega kar je, zagotovo pa ne v takem stanju. Prisrčna hvala in 

Bog Vam bogato povrni! »Dobrota ni samo lepa beseda, 

ampak je sila, ki spreminja svet«. Ta sila, ki spreminja 

obličje župnije, ste Vi. Hvala Vam! 

 



OZIMNICA: 

Spoštovani in dragi dobri ljudje! 

Lepo se zahvalim tistim, ki ste že prispevali del Vaših dobrot 

in pridelkov za Karitas.  Veliko dobrot nam je dalo letošnje 

leto. Obvarovani smo bili ujm, neurij, toče, suše, … Vsega 

imamo veliko.   

          Če ste pripravljeni delček tega deliti s tistimi, ki 

nimajo, potem Vas lepo prosim, podobno kot prejšnja leta, da pripeljete in 

odložite:  Krompir, zelenjavo, čebulo, pšenico, koruzo, moko, sladkor, 

testenine, … v garažo. Oblačila (lepa, čista, uporabna, zapakirana v škatle) 

pa v župnišče, v sobo Karitas. Gospa Vida Vas čaka.        

          Vaše dobrote bomo posredovali Nadškofijski Karitas v MB in bodo 

razdelili, kjer bo najbolj potrebno. 

Iskrena hvala že vnaprej in Boglonaj!  

Vsi sveti, 1. nov.: Če kdaj, smo bili ta dan povezani z našimi rajnimi. Žal, 

letos to ne bo mogoče v taki obliki, kot običajno. Ko pridete na grobove, 

molite za svoje rajne. Jaz bo maševal po namenih in urah, kot je 

oznanjeno. Lepo prosim, molite doma Rožne vence za Vaše rajne. 

SPOMINI! 

Kuverte, kamor napišete imena Vaših rajnih, za katere bodo vse 

sobote v nov. sv. maše ob 7.30, vzamete v cerkvi, na prostoru kjer 

je Marijin list. Napišite in vrnite: V cerkvi, osebno, po pošti, v 

poštni nabiralnik na župnišču, ga. Vidi. Iskrena hvala! 

Nas je res doletela nesreča, koronavirus ?  Več nedelj, je minilo in nismo 

bili pri maši v cerkvi. Koliko časa še bo tako? Ne vemo! Marsikdo bi želel 

pozdraviti Jezusa in ga prejeti, se čutiti del občestva, 

sodelovati v živo pa ne more. Je to obdobje nesreča? 

Morda je pa ta »post od maše« potreben, da bomo mašo še 

bolj dojeli in cenili. Šele, ko nismo mogli v cerkev, smo 

počasi dojemali kako dragocena je božja hiša in 

Najsvetejše v njej in kako čudovito je, da smo lahko skupaj.   

Cerkev je zaklad Ne vem, če se Slovenci dovolj zavedamo, kaj nam 

pomenijo cerkvice na skoraj vsakem gričku. Vsaka od teh cerkva nosi 

svojo zgodbo. Nekatere so bile postavljene iz zaobljube, ali v zahvalo, 

druge kot prošnja, večina pa predvsem kot spodbuda, da bi imeli vsi 

možnost prihajati pred Božji oltar in prejemati zakramente.  

Za Cerkev so bili in so tudi danes težki časi. Ampak Jezus nikoli ni govoril 

o kakšnem raju na zemlji. Govoril je o boju in trudu in potu na obrazu. 

Govoril je o strmi in ozki poti in številnih vabljivih možnostih, kjer bi 



lahko zašli. Vedel je, da nujno potrebujemo drug drugega, da si bomo 

pomagali. In ker trenutno ne moremo v cerkev, si pomagajmo na daljavo, z 

molitvijo, naj nas Bog varuje okužbe, vsem bolnim pa vrne zdravje. 
 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
1. nov.  2020 

30. navadna ned. 
VSI  SVETI 

 7.30   za žive in rajne župljane   
10.00   za + Liziko  Fernčec  30. dan 
14.00  za +  Miha  Maleja in Pavlo Milošič 
           (Kropljenje grobov, brez ljudstva)  
18.00  Molitev Rožnih vencev za rajne po domovih  

 PONEDELJEK   
    2. nov.  

Spomin vseh 
vernih rajnih 

7.30    za + Janka Potočnika  8. dan 
18.00 za + Antona Peska in 2x starše 

    TOREK 
    3. nov. 

 Viktorin Ptujski 7.30   za  +  Martina Ribiča in vse sorodnike 

    SREDA 
   4. nov.  

Karel Boromejski 
7.30   za + Stanislava obl., Leopoldino Kacjan, starše  
                   Korošec, sestre in brata  
          (Molitvena ura za domovino)              

  ČETRTEK 
    5. nov. 

Zaharija in 
Elizabeta 

18.00  za +  starše Pristovnik in Kacjan   
           (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

 I.  PETEK 
    6. nov. 

Lenart, opat 
7.30     za  nove duhovne in redovne poklice 
            (Obisk bolnikov po domovih) 
18.00   za +  Franca Peršoha 

I.  SOBOTA 
     7..nov.  

Engelbert, škof 
7.30 za vse rajne, katerih imena ste napisali v kuverte 
18.00  v dober namen in v zahvalo 
            (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   8. nov. 2020 

30. navadna  ned 
ZAHVALNA 
NEDELJA 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00  za + Julijano Klasinc obl., Janeza in 2x starše 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 

Čiščenje cerkve: lepo se zahvalim vsem pridnim iz obeh Goric za 

opravljeno delo, lepo cerkev in pokošeno okolico. Boglonaj! V nov. pa 

prosim vaščane Starošinc.  

 

 

 

 

 
 

 

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

UMRLA JE: 

Kosar Stanislav, 

Prežihova 6,  

Stara 86 let.  

Naj počiva v miru! 

 


