
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ŠE V STAROSTI BODO DAJALI SADOVE! 

Na nedeljo po božiču pri bogoslužju obhajamo praznik Svete družine. Jezus 

se je hotel roditi v naročju človeške družine, vendar po delovanju Svetega 

Duha in po materi Devici. 

Družino sestavlja cela vrsta odnosov. Predvsem je tu odnos med možem in 

ženo; potem so tu tudi odnosi med starši in otroki. Danes se nagibamo k 

temu, da že tu sklenemo družinski krog. Vendar to ni prav: gre še za drug, 

širši odnos: med starimi starši in vnuki oziroma med starimi in mladimi, 

kar je tudi sestavni del običajne človeške družine. 

Letos nam svetopisemski odlomki ponujajo priložnost, da razmislimo prav 

o tem zadnjem sestavnem delu družine: o starejših, ki stopajo v ospredje v 

bogoslužju današnje nedelje. V vsakem odlomku je predstavljen po en par: 

v prvem in drugem berilu sta to Abraham in Sara, v evangeljskem odlomku 

pa Simeon in Ana. 

Starejši živijo danes v povsem novem položaju, saj so najbolj občutili 

vrtoglave družbene spremembe sodobnega sveta. Dva dejavnika sta 

prispevala h korenitim spremembam njihove vloge. Prvi je sodobna 

organizacija dela. Ta daje prednost prilagajanju in poznanju sodobnih 

tehnologij pred izkušnjami, zato daje prednost mladim; poleg tega postavlja 

najvišji starostni prag, ko človek mora opustiti svoj poklic in se upokojiti. 

V nekaterih jezikih, na primer v angleščini, je izraz, s katerim označujejo 

upokojitev, res krut: ritirement, kar dobesedno pomeni umik, odpoklic. 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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BOŽIČNI ČAS:  V najlepši božični pesmi Sveta noč pojemo: »Rojen je 

Rešenik«. Beseda »Rešenik« zveni precej tuje. Mislimo si, da ga ne 

potrebujemo, da znamo in zmoremo vse sami…. A 

leto 2020 in z njim novi virus sta nam pokazala, da je 

naša samozadostnost zelo krhka. V tej situaciji se 

lahko počutimo »jetniki« lastnih zidov, se 

pritožujemo, smo slabe volje. Lahko pa situacijo 

vidimo kot priložnost- za prijaznost, sočutje, ljubezen, 

pozornost odpuščanje, …In za gradnjo dobrih medsebojnih odnosov. To, 

kar smo delali dobrega že prej, nadaljujmo naprej.  A se zavedajmo, da na 

tej poti potrebujemo Rešenika in drug drugega. V teh dneh, ga vabimo, naj 

se ponovno rodi v naših srcih, naj »naše štale« napolni s svojo prisotnostjo.  

 

ZAHVALA ZA »SVITNE MAŠE«: Spoštovani dobri ljudje, v času, ko 

sami doživljate stisko in preizkušnjo ob epidemiji, mislite tudi name. 

Iskrena hvala za to povezanost, bližino in pomoč. Ob neki priložnosti, mi je 

nekdo rekel: »Gospod, dokler bomo imeli mi, boste imeli tudi vi«. 

Spoštovani župljani, res sem Vam hvaležen za ta čut in povezanost in skrb 

zame. Še preden mi česa zmanjka, že poskrbite. In ta Vaš dar za »Svitno 

mašo«, je znamenje Vaše dobrote in skrbi zame. Hvala in Bog naj Vam 

bogato vse povrne. 

 

HVALA JASLIČARJEM IN SKUPINI ZA SMREKE: Lepo se 

zahvalim vestnim in skrbnim možem, ki se čutijo odgovorne za smreke v 

cerkvi in jaslice. Te bodo letos v manjšem obsegu kot običajno, zaradi 

znanih razmer. 

 

ODPOSLANE SVETE MAŠE: 8x za + Antona Pleterška; 6x za + Franca 

Zafošnika; 2x za + Elizabeto Ferčec;  1x za vse + iz družine Dobič; 1x za + 

Antona Zafošnika in vse Modičeve; 1x za vse + Pernatove; 1x za vse + 

Raušlove; 1x za + Aleksandra Jakovljevića; 1x za + starše Klasinc obl., 

Franca in Kristino; 1x za + Otilijo Pauman obl., Alojza in teto Rozo; 1x za 

zdravje. 

Spoštovani župljani, hvala za razumevanje, da smem poslati sv. maše tistim 

duhovnikom, ki jih nimajo. Tako si med seboj pomagamo. V letošnjem letu 

ste darovali 183 sv. maš (posebej ob pogrebih), ki sem jih smel odposlati. 

Boglonaj za Vašo skrb, da rajni niso pozabljeni in zavest, da smo pri sv. 

maši še vedno povezani. Ta Vaš zgled je tudi sporočilo mladim in sem 

prepričan, da bodo tudi oni nadaljevali tako, ko nas ne bo več.  



KRATKA STATISTIKA:  

Krsti: Vseh krsto je bilo 11. Od teh je 8 domačih in 3 od drugod.                                       

5 zakonskih in 6 nezakonskih. 7 je fantov in 4 deklice.  

Poroke:  Poroke so bile 4. Vse domače, tokrat nobene od drugod. 

Pogrebi: Umrlo je 37 župljanov. 18 možkih in 19 žensk. Vzrok smrti: 12 = 

rak; 7 = zastoj srca; 5 = pljučnica; 4 = kovid-19; 2 = sepsa; 2 = kap, ostali 

drugi razlogi. Od teh je 20 previdenih, (redno prejemali zakramente) 17 pa 

občasno ali nič. 

 Če pogledate razliko med umrlimi (37) in rojenimi domačimi otroci 

(8), se zelo hitro številčno manjšamo in staramo. Številke kažejo na to, da 

razmere, ki se nam bližajo, kažejo na to, da ne bo v nedogled tako, kot 

trenutno je.   

Sv. obhajila: Razdeljenih je bilo 4000 sv. obhajil. 

Prvo sv. obhajilo: Prvoobhajancev je bilo 21. 

Birmancev: Vseh birmancev komaj 10. 

Kratek povzetek pastoralnega in gospodarskega dela sledi pozneje.   

 

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 (Matej, Danilo in Stane), so priskrbeli vso 

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

povabljeni tudi na nedeljo Svete Družine, 27. dec., ob 10.00 uri, na 

naslednjem kanalu.  

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

Lepo se zahvaljujem vsem trem fantom za njihovo pripravljenost in čas, ki 

ga namenijo za prenos sv. maš. Bog jim povrni!  

 

VOŠČILO:  

Verjetno bo letošnje leto eno najbolj nenavadnih. Ko smo stopili v to leto, 

ki se izteka, se nam niti sanjalo ni, da nam bo virus iz Kitajske 

tako spremenil življenje. Spravil nas je v negotovost in strah, 

kako bo jutri in nas številčno že precej razredčil.  

Sprejmimo trenutne razmere, se prilagodimo in si pomagajmo. 

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


Hvala vsem in vsakemu posebej za vso pomoč za nazaj in se lepo 

priporočam še naprej. Pa ne pozabimo, da smo v Božjih rokah.   

Svet potrebuje danes malo besed pa veliko dejanj ljubezni. Naj bo Emanuel 

– Bog z nami, tudi v novem letu in naj Vas ohranja zdrave, da boste lahko, 

izkazovali dela ljubezni, kjer bo to potrebno. 

 

ZA DOBRO VOLJO: OČIVIDEC - Sodnik: ''Torej, vi ste bili priča 

nesreče. Kako daleč ste bili od dogodka?'' – Priča: ''18,72m.'' – Sodnik: 

''Kako pa veste tako natančno?'' – Priča: ''Ko se je zgodila nesreča, sem 

takoj izmeril razdaljo, ker sem pomislil, da me bo gotovo kaki bedak to 

vprašal.'' 

LENUHI - Otrok je vprašal kateheta: ''Ali bodo leni ljudje tudi prišli v 

nebesa, ali jih bo treba peljati?''     
 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
27. dec.  2020 

SVETA 
DRUŽINA  
 
 
 

 7.30    za žive in rajne župljane   
10.00   za žive in rajne vaščane Šikol 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19    

 PONEDELJEK   
    28. dec.  

Nedolžni otroci 7.30    za + Pepco Pernat obl. in vse + Mlinarjeve 

    TOREK 
    29. dec. 

David, kralj 7.30    za  +  Jožeta, Nežo in Slavka Kureša 

    SREDA 
   30. dec.  

Feliks I, papež 
7.30    za  +  Antona Pleterška  30. dan 
18.00  v zahvalo vsem dobrotnikom naše cerkve 

  ČETRTEK 
   31. dec. 

Silvester, Silvo 
7.30    za +  Antona Pernata  8. dan 
18.00  za + Marijo Lah in Jožeta 
           (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

 I.  PETEK 
       1. jan. 

NOVO   LETO 
Marija Božja Mati 

10.00  v  dober  namen  

Od 13.00 naprej, obisk bolnikov za 1 petek 
18.00   za nove duhovne in redovne poklice 

 I.  SOBOTA 
     2..jan.  

Bazilij Veliki 
18.00   za + Jerneja Paumana obl., Marijo in sorod. 
             (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   3. jan. 2021 

2. nedelja po 
božiču 
 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za +  Jožico  Krepek 
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  


