
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

IN BO SPET PRIŠEL SODIT ŽIVE IN MRTVE! 

Prišli smo do zadnje nedelje bogoslužnega leta, ko obhajamo praznik 

Kristusa Kralja. V evangeliju smo priča poslednjemu dejanju človeške 

zgodovine: vesoljni sodbi. 

»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo 

sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in 

ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil 

na svojo desnico, kozle pa na levico.« Kakšna razlika je med tem prizorom 

in onim, v katerem je sojen Kristus! Tam vsi sedijo – Ana, Kajfa, Pilat –, 

on pa, vklenjen v verige, stoji; tu pa vsi stojijo, le on sedi na prestolu. Na 

tem svetu ljudje in zgodovina sodijo Kristusa; tisti dan pa bo Kristus sodil 

ljudi in zgodovino. On »tehta« ljudi in narode. Pred njim se odloči, kdo 

obstane in kdo pade. Pritožba ni možna. On je najvišja instanca. To je 

nespremenljiva vera Cerkve, ki v svoji veroizpovedi še naprej ponavlja: »In 

bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve. In njegovemu kraljestvu ne bo 

konca.« 

V mnogih tisočletjih življenja na zemlji se je človek privadil na vse; 

prilagodil se je vsakemu podnebju, postal je odporen na bolezni. Na eno 

stvar pa se ni nikoli privadil: na krivico. Še naprej jo čuti kot nekaj 

neznosnega. Upiramo se misli, da bi zlo, nasilje ostala nekaznovana in bi za 

vedno zmagala. Prav na to žejo po pravičnosti bo odgovorila sodba. Enkrat 

za vselej bo vse jasno! 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 

22.11.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   45                  34. navadna nedelja 



 

SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI:  

OBRED MIRU IN SPRAVE; Duhovnik moli za edinost v Cerkvi. Jezus je 

na veliko noč zvečer, apostole pozdravil, »Mir vam 

bodi!« Tudi duhovnik pred obhajilom pozdravi 

vernike, »Gospodov mir bodi vedno z vami«.  Sledi 

obred miru in sprave, ki je tudi poljub miru ali 

pozdrav miru. Apostol Pavel piše: »Naj se ljudje 

med seboj pozdravijo s svetim poljubom (Rim 16,16). Namesto poljuba so 

polagoma uvedli objem, danes pa to pokažemo podajo rok. Pozdrav  miru 

pomeni, da smo spravljeni z Bogom, bližnjim in stvarstvom. (se nadaljuje)   

KOVID - 19 

Koliko je neznank, ki nas ob tej epidemiji begajo, strašijo in grozijo. 

Bojimo se, ne vemo, kaj nas čaka in smo v veliki  

negotovosti.  

Današnji čas je podoben času pred 1500 leti, ko je živel 

sveti Benedikt. Grško-rimska klasična kultura je bila v 

zatonu. Ni zmogla ustvariti nič več novega. Šole so 

ponavljale prazne formule in skupaj z družinami izgubile 

sposobnost, da bi vzgojile mlade in jih pripravili na življenje. 

V tem času je živel mladi Benedikt in doživljal težke razmere, podobne 

današnjim, ki jih doživljajo mladi. Ujeti so v kolesju ekonomije, ki jih 

izkorišča in kulture supermarketa in tihega nasilja. Zaradi presežka 

ponudbe, niso več sposobni odločanja, nenehen hrup jih obtežuje, da bi se 

vadili poslušati in razmišljati. Vedno bolj se opušča prevzemanje 

odgovornosti, svet pa vse bolj, žal vladajo odrasli-otroci, ki so zrasli v 

kulturi pritoževanja. Krivdo za lastne težave in svoj težak značaj pripisujejo 

drugim, staršem, šefu, vladajočim in Bogu, ki je kriv, da je življenje takšno. 

Svet se zopet vrača v poganstvo. Vsesplošni babilon, ki vodi v razklanost 

in genetsko spremembo človeštva. Zdi se, da vse drvi v prepad, skupaj s 

planetom, na katerem živi človeštvo. Opravičeno nas je vsega tega strah.   

Če pa verujemo, da smo v Božjih rokah in da nas Bog 

ne bo nikoli zapustil, potem se ne bojmo, ampak 

zaupajmo. Bog nam gotovo hoče s tem nekaj povedati. 

Kaj, pa moramo sami ugotoviti! Imamo  pomoč v 

molitvi, ki je danes prav tako učinkovita, kot v 

preteklosti; ima sposobnost, da nas ozdravi in nam posreduje pravo 

modrost.  



Sv. Benedikt, je še zapisal: »Če želiš lepo  in v miru živeti, zadržuj svoj 

jezik od zla in tvoje ustnice naj ne izgovarjajo 

prevare. Ogibaj se hudega in delaj dobro. Če 

boste tako delali, bom obrnil svoje oči k vam in 

svoja ušesa k vašim prošnjam. In še preden me 

boste poklicali vam porečem: »Tukaj sem!«  

(Vzeto iz knjige sv. Benedikta, "Luč Evrope«) 

 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: Pri gospe Vidi, lahko dobite 

oboje.  

SPOMINI:  Še enkrat, se Vam lepo zahvalim za pozornost do Vaših rajnih 

in jih napisali v kuverte, da smo lahko zanje molili. Posebej pa hvala za 

Vaše darove, ki so v tem času toliko bolj dobrodošli, ko ni drugih 

dohodkov v cerkvi. Iskrena hvala in Bog pvrni!   

OZIMNICA: 

Spoštovani in dragi dobri ljudje! 

Naše  zbiranje za pomoč potrebnim, bo do konca novembra.  Lepo se 

zahvalim  vsem in vsakemu posebej za dar, v kakršni koli obliki, ki ste ga 

že namenili za potrebe revnim. S tem ste pokazali tudi hvaležnost Bogu, za 

vse podarjeno in zdravje, da si lahko pridelamo.  

Hvala tudi za oblačila, zdravila, plenice  in druge stvari, ki bodo tistim, ki 

nimajo zelo dobrodošle.    

Vaše dobrote bomo posredovali Nadškofijski Karitas v Maribor in bodo 

razdelili, kjer bo najbolj potrebno.   

Iskrena hvala in velik Boglonaj!  

PRENOS SV. MAŠ IZ DOMAČE CERKVE: Nekateri so omenjali, če bi 

se dalo prenašati nedeljsko sv. mašo iz naše župnijske cerkve. Fantje, ki so 

tega vešči (Stane, Matej in Danilo), so priskrbeli vso strojno opremo in 

uspelo jim je, da to dela. Tako boste že to nedeljo, 22. nov., ob 10.00 uri, 

lahko spremljali sv. mašo iz domače cerkve. Prenos bo samo ob nedeljah, 

ob 10.00 uri.  Spremljate jo pa na kanalu:  

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA 

Lepo se zahvalim vsem pridnim fantom, ki so se potrudili in s svojim 

znanjem in pripravljenostjo, omogočili ta prenos. Bog jim povrni!  

   

ZA DOBRO VOLJO:. Pozno sinoči sem dobil SMS sporočilo: "Ali 

potrebujete drva?" Odgovoril sem: "Ne." Zjutraj sem šel pogledat v 

drvarnico in videl, da drv ni.  

 

https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA


OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
22. nov.  2020 

34. navadna ned. 
KRISTUS  
KRALJ  
 

  7.30   za žive in rajne župljane   
10.00   za + Ano Kušar, vnuka, pravnuka in sorod.  
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19    
18.00  za +  Antona Žunko  30. dan       

 PONEDELJEK   
    23. nov.  

Klemen I., papež 
7.30    za + Nežo Sagadin obl., Simona obl., 2xStanka 
                     in Vinka 
18.00  za + Janka Potočnika  30. dan 

    TOREK 
    24. nov. 

 Flora, Cvetka  7.30    za  + Franca Draškoviča obl., Marijo in Janka 

    SREDA 
   25. nov.  

Katarina 
Aleksandrijska 

7.30   za + Antona Ekarta  obl.  in  2x  starše 

  ČETRTEK 
   26. nov. 

Valerija Oglejski 
18.00   za +  starše Napast, Lamberger in sorod. 
           (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    27. nov. 

Modest in Virgil 
18.00   za + Janeza Čelana, vse Čelanove,  
                     Jernejškove in sorod. 

   SOBOTA 
     28..nov.  

Katarina Laboure 
7.30 za vse rajne, katerih imena ste napisali v kuverte 
18.00  za +  Franca Drevenška  obl. in Amalijo 
            (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   29. nov. 2020 

1. adventna ned. 
NEDELJA 
KARITAS 
 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00  za +  Stanko  Gregorc in sorod. 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00 za + Ivanko  Gradišnik  8. dan 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE:  Iskrena hvala, spoštovani vaščani Starošinc 

za opravljeno delo in skrb za lepo cerkev in okolico. Boglonaj! V decembru 

pa lepo prosim vaščane Mihovc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

UMRLA JE: 

Ivanka Gradišnik 

Cirkovce 8, (v domu) 

Stara 90 let.  

Naj počiva v miru! 

 


