
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

GLEJ, DEKLA SEM GOSPODOVA! 

V adventnem bogoslužju opazimo neko naraščanje. V prvem tednu 

prevladuje prerok Izaija, ki je v davnini napovedal prihod Mesija; v drugem 

in tretjem tednu predhodnik Janez Krstnik pokaže na Mesija, ki je že 

navzoč; v četrtem tednu pa je osrednja osebnost in duhovna voditeljica 

Mati Marija, ki rodi Mesija. 

 

Evangeljski odlomek se začne z znanimi besedami: »Bog je poslal angela 

Gabriela v galilejsko mesto Nazaret.« Kot običajno se bomo tudi tokrat 

osredotočili na eno samo stvar, in to so besede, ki jih je ob koncu izrekla 

Marija: 

 

»Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« 

S temi besedami je Marija naredila korak vere. Verovala je, sprejela Boga v 

svoje življenje, izročila se je Bogu. Kot da bi angelu rekla: »Glej, sem 

kakor povoščena tablica: naj Bog napiše name vse, kar hoče.« Nekoč so 

pisali na povoščene tablice; mi bi danes rekli: »Bel list papirja sem: naj 

Bog tudi name napiše vse, kar hoče.« 

 

 

 

 

VIR: Cantalamessa 
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Božični večer:  

DREVO: Čim višje je nebo, tem globlje mora imeti korenine. Svojo 

trdnost črpa iz korenin, iz zemlje. Tam je njegov temelj. Toda smisel 

korenin je v ustvarjanju krošnje dreves, ven iz zemlje, 

k soncu, v nebo.  

Človek je kot drevo. Globoko mora biti zasidran v 

zemlji, da lahko strmi k nebu, k soncu. Toda 

zasidranost v zemlji ni njegov cilj. Cilj je rast iz 

zemlje, kvišku, k nebu, k  ... 

Luči miru iz Betlehema 2020  -  PRIDITE PONJO !!!  
Naš svet smo zelo spremenili. Še bolj smo se spremenili ljudje. Oddaljili 

smo se drug od drugega. Zakaj si ne upamo priti bližje? Se bojimo okužbe, 

se bojim, da boš potem ti prišel k meni ali, pusti me pri miru in ne moti me 

v mojem privatnem življenju.  

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

nas drug drugemu približa. Ko nekomu v temi osvetliš obraz, te ni več 

strah.   

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 in jo odnesite 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. 
 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA:  Zaradi znanih razmer, ko bomo božič 

obhajali pretežno doma, Vas povabim, da na sveti večer blagoslovite svoje 

domove. Kadilo z besedilom dobite v cerkvi, ki je nastavljeno. Vhod v 

cerkev:  Pri »Ženskih vratih«, levo od zvonika. Ko se peljete mimo cerkve,  

ko greste na pokopališče, ali v trgovino, stopite v cerkev in vzemite kadilo 

in na sveti večer blagoslovite hišo. Z blagoslovom prosimo Boga za dobro 

naše družine, posebej pa, naj nas varuje okužbe in vseh posledic epidemije. 

 

 
ZAHVALA G. ROMANU EKARTU:  Že sedemnajsto (17) leto teče, 

odkar  imamo vsako nedeljo pisna oznanila,  Marijin list, tudi doma. To je 



veliko darilo gospoda Romana Ekarta in gospe Adrijane, župniji. Za to 

njuno veliko naklonjenost župniji in vsem 

vernikom, se jima lepo, lepo zahvalim. 

Naj jima Bog poplača z zdravjem in 

blagoslovom pri njihovem poslovanju še 

naprej. Hvala tudi ostalim, (ga. Vidi, g. 

Tonetu in gdč. Ani), ki pri tem sodelujejo. Bog Vam povrni ! 

 

BOŽIČNI  BLAGOSLOV HIŠ IN OBISK G. ŽPK.  PO DOMOVIH :   

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

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

Kako? 

V lepih medsebojnih odnosih in upoštevajmo drug drugega. Povežimo se v 

molitvi in ne načenjajmo nerešenih stvari.   

Žal, zaradi znanih ukrepov glede epidemije, Vas letos v božičnem času ne 

morem  obiskati in blagosloviti Vaših domov. Hvala za razumevanje. Z 

veseljem nadaljujem z obiski prihodnje leto po Cirkovcah.  

SPOVED V ADVENTNEM ČASU:  Kljub ukrepom, je spovedovanje 

dovoljeno. Vse do božiča bo možno opraviti sv. spoved v spovednici: 

Razpored: Napisano v razpredelnici, kjer so maše.  

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,- €; MISIJONSKA OBZORJA = 9,- € 

PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR: Pri gospe Vidi, lahko dobite 

oboje. 

PRENOS SV.MAŠE OB NEDELJAH IZ DOMAČE CERKVE:  
Domači fantje, ki so tega vešči  (Matej, Danilo in Stane), so priskrbeli vso 

strojno opremo, da lahko prenašamo sv. mašo iz domače cerkve. Lepo 

povabljeni tudi to nedeljo, 20. 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. Dobrodošli, ostanimo povezani in molimo drug za drugega.  

BOŽIČNO VOŠČILO:  Ob lanskih božično-novoletnih 

praznikih, smo imeli veliko želja in pričakovanj. V 

letošnjih pa so naše želje mnogo manjše. Vedno bolj 

čutimo, kako drug drugega potrebujemo. Ne nekoga, ki 

mi pomaga pri doseganju mojih ciljev, ampak nekoga, ki 

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


me dela človeka. Če bomo storili vse, da bi živeli kot bratje, kot otroci 

istega Očeta, potem bo naslednje leto, leto naše rasti v človečnosti in 

solidarnosti. Tega Vam želim za praznike in ob prehodu n novo leto.  

Hvaležen  J. Strašek, žpk.  

 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
20. dec.  2020 

4. adventna  ned.  
Božična 9 – dnev. 

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

 PONEDELJEK   
    21. dec.  

Peter  Kanizij 
Božična 9 – dnev. 

7.30    za + Štefana, Marijo, 2x starše in Albino  
                      Prosenjak 
18.00  za +  Ivanko  Gradišnik  30. dan 

    TOREK 
    22. dec. 

Frančiška Gabrini 
Božična 9 – dnev. 

7.30    za  +  Jožefa  Pernata obl.  in starše 

    SREDA 
   23. dec.  

Ivo,  škof 
Božična 9 – dnev. 

7.30    za  +  Lahove in Mundove  ob  obletnicah 

  ČETRTEK 
   24. dec. 

Adam in Eva 
Božična 9 – dnev. 
Sveti večer 

7.30    za +  Aleksandra  Jakovljevića 

19.00  za  +  Ivana  Kralja   (zgodnja  polnočnica) 

19.00  (Blagoslov hiše in kropljenje prostorov in večerja)                 

   PETEK 
    25. dec. 

B O Ž I Č  
7.30     za žive in rajne  župljane  
10.00   za  vse  župnijske  sodelavce  

   SOBOTA 
     26..dec.  

Štefan, mučenec 
Dan 
samostojnosti  

9.00     za  vse mlade družine, ki so imele letos krst   
18.00   za + Janeza Marčiča obl. in Angelo in sorod.   
             (Molitvena ura za družine in domovino)               

   NEDELJA  
   27. dec. 2020 

SVETA  
DRUŽINA 
 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za  žive in rajne vaščane  Šikol  (v cerkvi) 
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  

UMRLA JE: 

Španinger Marija 

Zg. Gorica 10,  

Stara 93 let.  

Naj počiva v miru! 

 


