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2. adventna nedelja

GLAS V PUŠČAVI!
V evangeliju izstopa naslednja opredelitev Janeza Krstnika:
»Glas vpijočega v puščavi: pripravite Gospodovo pot.«
Puščava je beseda, ki danes močno nagovarja našo vest, tako kolektivno
kot osebno. Skoraj 33 % zemeljske površine prekriva puščava. In ta se
sorazmerno strahotno širi. Vsako leto se na sto tisoče hektarov rodovitne
zemlje spremeni v puščavo. To je eden najbolj vznemirljivih pojavov na
svetovni ravni. Okoli 135 milijonov ljudi je moralo v zadnjih letih zapustiti
svoje naravno okolje zaradi širjenja puščave.
Toda jaz seveda nisem poklican, da bi vam govoril o puščavah in njihovem
širjenju. Na pojav sem pokazal zato, ker obstaja neka druga puščava: ne
zunaj, ampak znotraj nas; ne na obrobjih naših mest, ampak v njih. Obstaja
neko drugo širjenje puščave, ki neizprosno napreduje, požiga zemljo, pa ne
zunaj, ampak znotraj nas, pogosto med stenami naših domov. Gre za
usihanje naših medčloveških odnosov, za osamljenost, ravnodušnost,
anonimnost. Puščava je kraj, kjer te nihče ne posluša, čeprav kričiš; kjer se
ti nihče ne približa, čeprav izčrpan ležiš na tleh; kjer te nihče ne brani,
čeprav te napade divja zver; kjer nimaš nikogar, s komer bi se smejal, ko si
vesel, in jokal, ko te boli. Ali ni to tisto, kar se mnogim dogaja po naših
mestih? Ali ni naše vznemirjenje in naš klic pogosto kakor klic v puščavi?
VIR: Cantalamessa

DECEMBER - 2. ADVENTNA NEDELJA
Simboli in znamenja pri sv.maši:
SV. OBHAJILO: Ni dovolj slišati o Bogu. Svet je lačen Boga. Radi bi ga
prijeli, držali v rokah, še več, radi bi ga jedli in pili. Radi bi bili nasičeni z
Njim. Jezus je izpolnil to naše hrepenenje, saj je dejal: »Jaz sem živi kruh,
ki sem prišel iz nebes… Kdor je od tega kruha, bo živel vekomaj…« (Jn
6,51-51). Sv. obhajilo prejmemo z vero, brez
večjega greha. Na usta ali na roke. V času korone
obvezno samo na roke. Ko prejmeš sv. hostijo na
roko, stopiš levo ali desno in se tam obhajaš in vrneš
na svoje mesto. Po vsakem obhajilu se vedno zahvali ,
da si smel prejeti Jezusa. Daruj ga, za žive ali za pokojne. S petjem se
pridruži obhajilni pesmi ali pa skupaj, oz. sam zmoli Duša Kristusove in O
Gospa moja. (se nadaljuje)
Adventni čas: Upam, da imate pri vsaki hiši adventni venček. Danes
gorita že dve svečki, polovica venčka je že osvetljenega.
Kaj lahko jaz ob molitvi v adventnem času še naredim?
Papež Frančišek nam daje naslednji zgled. Kaj
mislite, kaj naredi papež vsako jutro, ko pride v
svojo pisarno v apostolski palači. Najprej preveri
elektronsko pošto? Ne. Pošlje tvit? Ne. Pregleda
seznam obveznosti tistega dne? Ne. Takole pove:
»Vsako jutro, ko vstopim v svojo delovno sobo, se v molitvi priporočam
Mariji, nato pa stopim k oknu s pogledom na trg sv. Petra, pogledam proti
mestu in tam, na koncu trga, zagledam vas, vojake Vatikanske garde.
Vsakega od vas iz srca pozdravim in se vam zahvalim«.
Molitev in hvaležnost. Ali obstaja boljši način, kako začeti delovni
dan? Tudi mi se priporočimo Bogu in svoj dan izročimo Mariji, pa vse
okoli sebe (vsaj v mislih), domače, sodelavce, in se v srcu zanje zahvalimo
in zanje molimo. Tudi takrat, ko imamo zelo natrpan dan, in ko jutranja
kava nima pravega učinka, ko se nam zdi, da nimamo časa, … toda papež
stori to vsako jutro, pa vodi vesoljno Cerkev. Če uspe njemu, lahko uspe
tudi nam. Če tega še nismo delali, je zdaj primeren
trenutek, da začnemo posnemati vsakdanjo navado
svetega očeta.
Preden začnemo katerikoli svoje delo, se
priporočajmo Mariji (ali drugemu svetniku, ki nam je blizu), in pomislimo

na ljudi, s katerimi bomo danes delali. Jih pozdravimo in se jim vsaj v duhu
zahvalimo in zanje molimo. (Družina 2020, št.48, st. 12)
SPOVED V ADVENTNEM ČASU: Kljub ukrepom, je spovedovanje
dovoljeno. Vse do božiča bo možno opraviti sv. spoved v spovednici:
Vsak petek in soboto od 17.30 - 18.00; nedelja, 7.00 -7.30; 9.30 – 10.00 in
17.30 -18.00
ČASOPISI V PRIHODNJEM LETU: Lepo prosim, ostanite zvesti
naročniki verskih časopisov tudi naprej. Hvala tistim, ki ste že plačali
naročnino za naslednje leto, ostale pa lepo prosim, ko boste lahko.
OGNJIŠČE = 33,50 €; Družine= 101,66.; PRIJATELJ = 12,60;
MOHORJEVE: = 49,- €
MOHORJEVE KNJIGE so tukaj in vas čakajo v župnišču. Pridite!
PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: Pri gospe Vidi, lahko dobite
oboje.
KARITAS - OZIMNICA:
Spoštovani in dragi dobri ljudje!
S koncem novembra smo končali z zbiranjem ozimnice za NŠKM.
Krompir so odpeljali že pred tednom dni, poln velik kombi. Ostale dobrine
bodo v teh dneh.
Rad bi se še enkrat zahvalil za veliko raznih
dobrin - artiklov, posebej še pšenice in koruze. Pšenice je
bilo 1080 kg in 3 vreče koruze. Za pšenico smo v mlinu
dobili 440 kg moke, 50 kg pšeničnega zdroba in 20 kg
koruznega.
Iskrena hvala pridnim možem, g. Rajku Kušarju,
Franciju Gojkošku in Romanu Čelanu, Gasilskemu
društvu Šikole za kombi in ga. Nežiki za organizacijo. Kako bi živeli, če
ne bi bilo tega lepega sodelovanja in delitev dobrin? Samo v tem je
prihodnost. Brez medsebojne pomoči, ne bomo preživeli. Hvala Vam !
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
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.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
6. dec. 2020

PONEDELJEK
7. dec.
TOREK
8. dec.
SREDA
9. dec.
ČETRTEK
10. dec.
PETEK
11. dec.
SOBOTA
12..dec.

NEDELJA
13. dec. 2020

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.00 – 7.30 spovedovanje
7.30 za žive in rajne župljane
9.30 – 10.00 spovedovanje
2. adventna ned. 10.00 za + Antona Valentana obl.
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19
17.30 – 18.00 spovedovanje
18.00 za + Antona Pleterška 6. dan
7.30 za + Simona Sagadina obl., Nežo, 2x Stanka in
Ambrož
Vinka
18.00 Svitna maša: za vaščane iz Mihovc
7.30 za + Družino Medved, Antona Ekarta in teto
Brezmadežno
Pepco
spočetje D. M.
18.00 Svitna maša: za vaščane iz Dragonje vasi
7.30 za vse + iz družine Falež iz Pragerskega
Valerija, muč.
18.00 Svitna maša: za vaščane iz Cirkovc
7.30 Svitna maša: za vaščane iz Sp. Jablan
Loretska M. B.
18.00 za + Franca Laha in sorod.
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
7.30 Svitna maša: za vaščane iz Zg. Jablan
Damaz I., papež 17.30 – 18.00 spovedovanje
18.00 za + Elizabeto in Jakoba Almasi
7.30 za + Marijo Cesar 30. dan.
17.30 – 18.00 spovedovanje
D.M. iz
Guadalupe
18.00 Svitna maša: za vaščane iz Pongrc
(Molitvena ura za družine)
7.00 – 7.30 spovedovanje
7.30 za žive in rajne župljane
9.30 – 10.00 spovedovanje
3. adventna ned. 10.00 v zahvalo faranom za vse, kar dobrega storijo
za župnijo
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19
17.30 – 18.00 spovedovanje
18.00 Svitna maša: za vaščane iz Šikol

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

