
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ZMERAJ SE VESELITE V GOSPODU! 

V središču evangelija tretje adventne nedelje v vseh treh bogoslužnih letih 

je podoba Janeza Krstnika, ki ga Jezus označi, da je »več kakor prerok«. 

Mi smo Janezu Krstniku in njegovemu oznanilu posvetili razmišljanje 

pretekle nedelje. Današnji evangelij prinaša isto »pričevanje« Predhodnika 

( »Glas vpijočega v puščavi …« ), z eno samo spremembo, da nam ga 

tokrat predstavi evangelist Janez, zadnjič pa ga je Marko. 

To nam omogoča, da izpostavimo neko drugo temo, ki jo najdemo v berilih 

in je dala celo ime tej nedelji. Tretja adventna nedelja se imenuje nedelja 

»veselja« in zaznamuje prehod iz prvega, pretežno strogega in spokornega 

dela adventnega časa, v drugi del, kjer je v ospredju pričakovanje bližine 

odrešenja. Poimenovanje tretje adventne nedelje prihaja od vabila »veselite 

se« (gaudete), ki ga slišimo na začetku maše. 

 

»Veselite se v Gospodu zmeraj; ponavljam vam, veselite se … Gospod je 

blizu« (Flp 4,4–5). 

 

Toda tema veselja prevladuje tudi v drugih odlomkih Božje besede. V 

prvem berilu slišimo vzklik preroka: 

 

»Silno se veselim v Gospodu, 

moja duša se raduje v mojem Bogu.« 

VIR: Cantalamessa 

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

13.12.2020              LETO 17                   ŠTEVILKA   48                  3. adventna nedelja 



SIMBOLI IN ZNAMENJA PRI SV.MAŠI:  

SKLEPNI OBRED: Ko mašnik odmoli prošnjo po obhajilu, je sklepni 

obred. Če je potrebno so še oznanila, potem sledi blagoslov. Blagoslov v 

imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Na križu se je 

Sveta Trojica in njena ljubezen do nas, najbolj razodela.  

V imeni Svete Trojice smo sv. mašo začeli in v imenu 

Svete Trojice jo končamo. Sveta Trojica je začetek in 

konec in vse, kar je vmes! Blagoslavlja lahko le tisti, ki 

ustvarja, ki ima oblast, to je Bog. Njegova vsemogočna ljubezen se razliva 

v nas, , nam daje moč, rast, celi rane in zdravi. Po končani sveti maši, se 

obrnemo k tabernaklju, pokleknemo, se pomaknemo do kropilnika, 

pokrižamo z blagoslovljeno vodo in odidemo. Iz sveta si prišel v cerkev in 

iz cerkve greš v svet. Poslan si bil, »Pojdite v miru!« in iz mašne daritve in 

sv. obhajila grem v svet, kamor prinašam Jezusovo oznanilo in mir.    

LUČI MIRU IZ BETLEHEMA 2020! 
Naš svet je povsem isti kot včeraj, ta čas je le pokazal, kakšen je v resnici. 

Daleč smo si, že dolgo, in si od strahu ne upamo priti bližje.  

Zato vam prinašamo luč, saj je luč tista, ki ogreje, tista, ki pomiri, tista, ki 

nas drug drugemu približa. Ko namreč v temi nekomu osvetli obraz, ta ni 

več strah, ampak človek.  

Zato vam prinašamo Luč, ki se je v Božiču spustila med nas. To je naš 

korak bližje vam v teh mrzlih časih. Želimo vam dati to Luč, 

želimo vam biti ljudje. Sprejmite jo od nas in jo nesite naprej. 

Naredite tudi vi korak bližje ljudem, nikogar ne pustite samega, 

poiščite način, da jim pokažete bližino. Ljubezen je iznajdljiva 

in bo našla pot. 

Prižgimo luč. Obdržimo bližino!  

Betlehemsko lučko lahko dobite v cerkvi, od 20 dec. naprej. 

Ženska vrata (levo ob zvoniku) so vedno odprta. Pridite kadarkoli in 

vzemite lučko miru. 
  

ADVENTNI ČAS:  Verjetno bo letošnje leto eno najbolj nenavadnih. Ko 

smo stopili v to leto, se nam niti sanjalo ni, da nam bo virus iz Kitajske 

tako spremenil življenje. Ni druge poti, kot sprejeti 

trenutne razmere, se prilagoditi, si pomagati in živeti s 

tem, dokler ne bo drugače.  

Božič pred 2000 leti je bil nekaj novega. Danes Jezus 

vstopa v te nove razmere k nam, k meni in tebi. Začeti 

moram znova, spremeniti kar seda (najprej pri sebi). Dovolimo, da vstopi v 



mojo družino. Morda bo kaj spremenil. Če bo, bo gotovo na boljše, v 

najinem odnosu.  

 Letos je božič v petek. Tri dni za tem je Gospodov dan – nedelja 

Svete Družine. Lahko bi rekli, »Božično tridnevje«. Preživimo te tri dni 

drugače:  

*V lepih medsebojnih odnosih.  

*Upoštevajmo želje drug drugega in jih izpolnimo, kolikor je to mogoče. 

*Izogibajmo se vsake besede, ki bi drugega prizadela.  

*Ne pogrevajmo starih, nerešenih stvari. 

*Povežimo se v molitvi in pri sv. maši na TV  

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  

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,- € 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: Pri gospe Vidi, lahko dobite 

oboje. 

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, 13. dec., 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.  

Nebeška zavetnika pred koronavirusom: V času raznih epidemij, so ljudje 

vedno iskali pomoč pri nebeških zavetnikih. V reviji 

Misijonska obzorja sta bila predstavljena dva 

francoska duhovnika-misijonarja, ki sta umrla kot 

mučenca na Kitajskem v mestu Vuhan. Frančišek Klet 

1820 in Gabrijel Perboyre 1840. Od tu je prišel virus 

Kovid-19. To mesto je bilo v preteklosti središče 

krščanstva v državi. Danes v tem 10 milijonskem 

mestu preganjajo kristjane, kolikor jih je še.  

 

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


OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
13. dec.  2020 

3. adventna  ned.  

7.00 – 7.30  spovedovanje  
 7.30    za žive in rajne župljane   
9.30 – 10.00  spovedovanje 
10.00   v zahvalo faranom za vse, kar dobrega storijo 
             za župnijo  
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19    
18.00  Svitna  maša:  za vaščane iz Šikol    

 PONEDELJEK   
    14. dec.  

Janez od Križa 
7.30    za + Martina Ribiča in vse sorod. 
18.00  Svitna maša:  za  vaščane iz  Stražgonjce 

    TOREK 
    15. dec. 

Drinske muč.  
7.30    za  +  Nežo  Žunkovič, 2x sestri in 2x starše 
18.00  Svitna maša: za vaščane iz  Sp. Gorice 

    SREDA 
   16. dec.  

Adelajda, Adela 
Božična 9 – dnev. 

7.30    za  + Franca Žunkoviča obl. in Angelo, 2x stare 
            starše in sorod. 
18.00  Svitna maša: za vaščane iz Zg. Gorice 

  ČETRTEK 
   17. dec. 

Viviana 
Božična 9 – dnev. 

7.30    za + Franca Dobiča obl. in Angelo 
18.00  Svitna maša: za vaščane iz  Starošinc 
           (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    18. dec. 

Vunibald, opat 
Božična 9 – dnev. 

17.30 – 18.00  spovedovanje – v cerkvi  
18.00   za + Pavlo Milošič  obl. 

   SOBOTA 
     19..dec.  

Urban V. papež, 
Božična 9 – dnev. 

17.30 – 18.00  spovedovanje – v cerkvi  
18.00  za + Vinka Kaiserja obl. in 2x starše 
             (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   20. dec. 2020 

4. adventna ned. 
Božična 9 – dnev. 
 

7.00 – 7.30  spovedovanje – v cerkvi 
7.30     za  žive in rajne župljane 
9.30 – 10.00  spovedovanje – v cerkvi 
10.00  za +  Jožefa Smeja, škofa 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

UMRL JE: 

Pernat Anton 

Mihovce 7,  

Star 82 let.  

Naj počiva v miru! 

 


