
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BODITE BUDNI! 

Začenja se novo bogoslužno leto. Bogoslužno leto je časovni ciklus, v 

katerem Cerkev vedno znova podoživlja celotno Kristusovo skrivnost: od 

njegovega rojstva do vnovičnega prihoda ob koncu časov. Znotraj tega 

okvira so krajša obdobja, kot so štirje adventni tedni priprave na božič, ki 

se začenjajo danes. 

 

V drugem letu triletnega kroga beremo evangelij po Marku. V skladu z 

izročilom, ki ga potrjujejo številna mesta v novozaveznih spisih, je bil 

Marko učenec in »razlagalec« apostola Petra, tako da je zapisal njegove 

spomine in oznanjevanje. Njegova pripoved torej temelji na izjemno 

pomembni priči – očividcu. Skoraj gotovo piše v Rimu, kjer je Peter 

deloval v zadnjih letih življenja. Njegov evangelij je kronološko zapisan 

prvi, to je prva knjiga krščanske »kateheze«! Zaradi kratkosti in pretežno 

pripovednega značaja je Markov evangelij idealno orodje za prvi stik z 

Jezusom. Prisluhnimo odlomku iz današnjega evangelija: 

 

»Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Bodite torej budni, ker ne veste, 

kdaj se vrne hišni gospodar – zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob 

zori –, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim 

vsem: Bodite budni!« 

VIR: Cantalamessa 
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NOVEMBER-  1. ADVENTNA NEDELJA  

Simboli in znamenja pri sv. maši:  

MAŠNIK PRELOMI HOSTIJO IN POVABI K 

OBHAJILU:  Vidite, kako mašnik prelomi hostijo in 

delček spusti v kelih. Kaj to pomeni? Jezus je razlomil 

kruh in ga dal učencem. V začetku so pri maši 

uporabljali nekvašen kruh. Mašnik ga je razlomil in 

vsakemu dal košček. Ker je en kruh, smo mi, ki nas je 

veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha. 

Lomljenje hostije pa nas spominja tudi na Kristusovo smrt na križu. 

Njegovo telo je bilo dobesedno zlomljeno za nas. Med lomljenjem pa 

molimo ali pojemo »Jagnje Božje, ki odjemlješ… prosimo za Božje 

usmiljenje in mir srca pred sv.obhajilom.  (se nadaljuje)   

Adventni čas: Ne glede na razmere, čas mineva. Stopili smo v zadnji 

mesec tega leta in s tem tudi v adventni čas. To je neposredna priprava na 

božič. Praznike doživimo ne samo na določen dan, ob dobri hrani, ampak 

tudi tisti daljši ali krajši pripravi na praznik sam. In temu je namenjen 

adventni čas. K temu nas vabi tudi »ADVENTNI VENČEK«, na vasi ali 

doma.  

Lepo Vas povabim, napravite ga skupaj z otroki, če je to mogoče, 

sicer pa sami in ob večerih  skupaj zmolite večerno molitev.  

Z otroki smo vsa leta v adventnem času s pomočjo adventnega 

koledarja, se kakšni stvari odrekli in to namenili otrokom v misijonih. 

Adventne koledarje so nam poslali in so na voljo v cerkvi. Zadnja leva 

vrata (na ženski strani, vhod z dvorišča ob zvoniku) so vedno odprta. In ko 

vstopiš, je na mizici nastavljen adventni koledar. Lepo 

prosim, ko se peljete mimo, ali ko greste v trgovino, 

pripeljite se na dvorišče in vzemite Adventni koledar. 

Za vsak dan je posebna zgodba, ki Vam bo pomagala 

se lepo pripraviti na praznike.  

Spodbuda za starejše za adventni čas: Pozabili 

smo že, kako lepo je dobiti ročno napisano pismo. V času epidemije, ko so 

okrnjeni socialni stiki, lahko starejšemu človeku doma, ali v domu 

starostnikov, zelo polepša dan. Dokažimo, da se še dogajajo lepe stvari, 

širimo pozitivno, delajmo dobro, ostanimo povezani.. Skupaj zmoremo 

veliko. S tem, ko pomagaš drugim, pomagaš tudi sebi.  

Dobro je slišati :  

ČASOPISI V PRIHODNJEM LETU: Lepo prosim, ostanite zvesti 

naročniki verskih časopisov tudi naprej. In če Vam je mogoče že plačati 



naročnino za naslednje leto, Vam bom zelo hvaležen:  OGNJIŠČE = 33,50 

€; Družine=  ….; PRIJATELJ =   ….; MOHORJEVE: = 49,- € 

Letošnje Mohorjeve knjige so tukaj in vas čakajo v župnišču. Pridite!  

Pratika in Marijanski koledar: Pri gospe Vidi, lahko dobite oboje. 

Adventni venčki: Nekaj jih boste lahko dobili v nedeljo pred vrati v novi 

objekt. Bodo že blagoslovljeni. Pridite ! 

KARITAS   -  OZIMNICA: 

Spoštovani in dragi dobri ljudje! 

 

Začetek adventnega časa in Nedeljo-Karitas, začenjamo, ob zaprtih 

cerkvah. Številni ukrepi, preprečujejo normalne odnose. A mnogi ljudje pa 

kličejo v stiski na po pomoč. Vi ste slišali ta klic in po svojih močeh 

pomagate. 

Dovolite, da se zahvalim vsem našim pridnim 

»zlatim« članom Župnijske Karitas za njihov zgled 

služenja in razdajanja v ljubezni za druge.   

Pa tudi vsem Vam, dragi dobri ljudje, ki s svojimi 

darovi pomagate. Letos ste za potrebne v obliki ozimnice 

namenili in pripeljali naslednje dobrote: Krompir= 46 

vreč; pšenica= 16 vreč; koruza= 3 vreče; moka= 76 kg; 

olje- belo= 32 l.; olje-bučno= 8 l.; vložena zelenjava in marmelade= 38 

kozarcev; med(strd)= 12 kozarcev; zdrob (pšenični in koruzni)= 7 kg; 

sladkor= 53 kg; sol= 4 kg; makaroni in špageti= 7 kg; keksi= 3 kg; razne 

sladkarije= 1 kg; kava= ½ kg; Čokolino= 1 kg; Benko= ½ kg; čaj= 1 

zavitek 

Ob hrani ste prinesli še veliko oblačil, čevljev, 34 različnih zavojev 

plenic, šampone, zobne paste, pralne praške in zdravila. Dragi župljani, 

zelo ste dobri! Hvala Vam in Bog Vam povrni! 

Živimo v času, ko ne bo šlo več brez sodelovanja. Ljudje vedno bolj 

potrebujejo materialno in psiho-socialno pomoč. Zaradi trenutnih razmer, 

so v stiski, opaziti jih moramo in jim prisluhniti. Če ne drugače z molitvijo 

in zgledom. To pa zmoremo, znamo in lahko. Lepo prosim in hvala!  

   

Prenos sv. maše ob nedeljah iz domače cerkve:  Domači fantje, ki so 

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

lahko prenašamo sv. mašo iz domače cerkve. Lepo povabljeni tudi to 

nedeljo, 29. nov., ob 10.00 uri, na naslednjem kanalu: 

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

 

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


Ker se ne moremo srečati »v živo«, sem Vam hvaležen, da se vidimo vsaj v 

tej obliki. Sv. obhajilo pa lahko prejmete v nedeljo po obeh mašah in enako 

ob delavnikih po vsaki sv.maši. Dobrodošli, pridite, rabimo moč za duha. 

Ostanimo povezani in molimo drug za drugega.  

Za dobro voljo: 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    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  

 PONEDELJEK   
    30. nov.  

Andrej, apostol 
7.30    za + Matildo Frangež obl., družini Frangež in  
                    Sobotič 
14.00 Pogreb + Antona Pleterška 

    TOREK 
    1. dec. 

 Edmund 
7.30    za  + Jakoba in Heleno Klasinc obl., Barbaro  
                 Mesarič, Zdravka Zupaniča in Marijo Dolenc 

    SREDA 
   2. dec.  

Kromacij, škof 
7.30  za + Terezijo obl., starše Frangež in brata Toneta 

           (Molitvena ura za domovino in slov. narod) 

  ČETRTEK 
   3. dec. 

Frančišek Ksaver 
18.00 za +  Terezijo  Medved obl. in Janeza 
           (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

 I.  PETEK 
    4. dec. 

Barbara 

7.30    za nove duhovne in redovne poklice 
18.00 za + Marjetko Capl obl., Jožeta in starše  
                    Klasinc 
           (Obisk bolnikov po domovih) 

 I.  SOBOTA 
     5..dec.  

Sva, Saba 
18.00 za  + Angelo Trčko obl. in Štefana 
            (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   6. dec. 2020 

2. adventna ned. 
 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00  za +  Antona  Valentana  obl.  
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00 za +  Antona Pleterška  6. dan) 

 

 

 

 

 

 
 

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

UMRL JE: 

Pleteršek Anton 

Mihovce 20,  

Star 70 let.  

Naj počiva v miru! 

 


