
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

EDEN JE UMRL ZA VSE! 

Smo pri zadnjih korakih bogoslužnega leta in Cerkev nas vabi, da 

usmerimo pogled naprej k poslednjim resnicam. Pavel v drugem berilu 

razlaga Tesaloničanom, kakšna mora biti drža kristjana do smrti, Jezus pa 

nam v evangeliju govori, kako naj v tem pričakovanju živimo: 

 

»Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!« 

 

Res je, da ozadje prilike o desetih devicah ni smrt, ampak vrnitev Gospoda. 

V praksi pa za posameznega vernika ti dve stvari sovpadata. Razmislimo 

torej o temi smrti, ki je v mesecu novembru po malem v mislih nas vseh. 

Kristjanom, ki so v stiski zaradi smrti nekaterih njihovih dragih, apostol 

piše: 

 

»Nočemo pa, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so 

zaspali, tako da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. 

Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali 

po Jezusu, privedel skupaj z njim … S temi besedami se torej tolažíte med 

seboj.« 

 

VIR: Cantalamessa 
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NOVEMBER- ZAHVALNA  NEDELJA  

Simboli in znamenja pri sv.maši:  

EVHARISTIČNA MOLITEV =KANON, je glavni del maše. Pri tem delu 

maše, molimo za vso Cerkev, za žive in umrle 

člane. Pri pogrebni maši in tudi sicer, se še 

posebej spomnimo pokojnega po imenu. K tem 

skupnim molitvam vedno dodamo tudi svoje 

osebne molitve, za trenutne potrebe, domače, žive 

in rajne, za te, s katerimi smo tesneje povezani in 

te s katerimi smo takrat pri maši. Sveta maša nas 

povezuje med seboj in z Bogom, zato se te vezi rahljajo (marsikje pa tudi 

pretrgajo), če sv. mašo opuščamo.    (se nadaljuje)   

Dobro je slišati :  

Zahvalna nedelja:  

Verjetno ni človeka, ki ne bi čutil hvaležnosti 

do drugega človeka, narave in Boga. Če smo 

prejšnjo nedeljo slišali nekaj o zahvali na 

splošno, dovolite spoštovani župljani, da se 

Vam tudi danes zahvalim.  

Iskrena hvala za duhovne in materialne 

dobrote, ki mi jih namenjate. Hvala za molitev, duhovno podporo in 

potrpljenje z menoj. Hvala, ker me razumete in še preden kaj potrebujem, 

mi že prinesete. Hvala za povabila na kosilo in druge darove, da imam 

vsega dovolj.    

Hvala pa tudi za vse tisto, kar dobrega storite za župnijo.  Hvala 

obema ključarjema, članom ŽPS in GS, za lepo sodelovanje, dogovarjanje, 

podporo in izvajanje dogovorjenega, za fizično in duhovno pomoč. Hvala 

vsem članom obeh pevskih zborov, organistu in zborovodju Luku. Prav 

tako hvala vsem, ki pojete pri ljudskem petju. Hvala ga. Mariji za lepe prte 

na oltarjih, obema katehistinjama, pritrkovalcem, vsem trem delivcem sv. 

obhajila, molivcem rožnega venca v cerkvi, bralcem Božje besede, 

pobiralcem denarja v cerkvi, animatorjem, ministrantom, 

vsem članom Župnijske Karitas, vsem članom Molitvene 

skupine in Zakonskih skupin. Prav tako hvala skupini za 

postavljanje jaslic, gospodični Ani, da oblikuje Marijin list 

in ga vsak teden  pošlje v tiskarno, pa seveda gospodu 

Romanu Ekartu in ga. Adrijani za tiskanje, g. Tonetu, da ga 

prinese do ga. Vide, da ga zloži in nastavi v cerkvi. Hvala 

tudi ga. Jožici za računovodske storitve, hvala vodstvu šole 



in kuharicam za delavniška kosila. Hvala gospe Lojzki in Micki za 

praznična kosila za goste (birma, žegnanje,…) Hvala Delovni skupini, pa 

vsem pridnim iz vseh vasi, za krašenje in čiščenje cerkve in okolice, hvala 

ga. Vidi za zaklepanje in odklepanje vseh prostorov. Hvala Vam za vse 

darove, ki ste jih ali jih še boste namenili za Nadškof. Karitas MB. Posebej 

pa velik HVALA Vam, spoštovani župljani za materialno podporo-Vaše 

prispevke vsako nedeljo v pušico, ob pogrebih, ali dar ob drugi priložnosti.  

Posebej sem hvaležen vsem bolnim in ostarelim, ki za vse nas molijo. Ta 

skrita in tiha molitev in trpljenje, prinaša blagoslov našemu delu.  Hvala 

Vam, dragi dobri ljudje in naj Bog, ki vidi na skrivnem povrne tam, kjer 

najbolj potrebujete. Iskren Boglonaj! Še naprej ostanimo povezani v 

molitvi in dobrih delih. Hvaležnost Bogu spominja na Darovalca dobrega. 

 

Pratika in Marijanski koledar: Pri gospe Vidi, lahko dobite 

oboje.  

Naši dragi rajni – mesec november: Ne le na praznik, 1. in 

2. novembra, ves mesec in še več smo povezani z našimi 

rajnimi. Z obiski na grobovih, z molitvijo in sv. mašami.  

Vse sobote v nov. bodo sv. maše za tiste Vaše drage rajne, 

ki ste jih napisali v kuverte. Iskrena hvala za vrnjene 

kuverte in Vaš dar. Še vedno jih lahko vzamete, ki so v 

cerkvi, ali pa napišete na list in vnesete v navadno kuverto 

in pošljete, ali prinesete.  

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!  

 



 Za dobro voljo: DOLŽNOST – Dragi, ali bi hotel ti...'' - Mož : ''Ja, 

seveda bom.'' – Žena: ''Saj še ne veš, kaj želim.'' – Mož: ''Je vseeno. 

Narediti bom vsekakor moral.'' 

 

   JANEZ zvečer pijan pomotoma stopi v hišo pri sosedu. V temi pri 

stopnicah začuti udarec po glavi. Luč se prižge in soseda z valjarjem v roki 

reče: ''Oh moj Bog. Ti  nisi moj mož. Zelo mi je žal.'' – Janez: ''To mi nič 

ne koristi. Pridi zdaj z mano k meni domov, pa moji ženi povej, da sem jih 

za danes že dobil.''   

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
8. nov.  2020 

32. 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         

 PONEDELJEK   
    9. nov.  

Teodror, Božidar 7.30    za vse + Vukove - Botrečeve 

    TOREK 
    10. nov. 

 Leon Veliki 7.30    za  +  Lahove iz Pragerskega 

    SREDA 
   11. nov.  

Martin 
7.30   za + Martina in starše Unuk, Marijo in Franca   
                    Paj 

  ČETRTEK 
   12. nov. 

Amilijan, Milan 
18.00  za + iz družin: Rotvajn, Hojnik, Drevenšek,  
                    Nedeljko, Kodrič in Rozino Čurin 
           (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    13. nov. 

Stanislav Kostka 18.00   za +  Martino obl. in Martina  Jeriča 

   SOBOTA 
     14..nov.  

Nikolaj Tavelić 
7.30 za vse rajne, katerih imena ste napisali v kuverte 
18.00  v zahvalo za preizkušnjo v bolezni 
            (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   15. nov. 2020 

33. navadna  ned 
 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00  za + Franca Hergana obl., Marijo, Marjana, vse 
                     Letonjeve in Kožuhove 
11.30  za vse žive in rajne vaščane Mihovc in  
            Dragonje vasi 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 

 

Umrli sta: Pušaver Katarina, Cirkovce 30, stara 85 let in Cesar Marija, 

Zg. Jablane 41, stara 83 let. Molimo zanju in naj počivata v miru! 
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si  


