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2. nedelja po Božiču

HČI LASTNEGA SINA!
Danes Cerkev obhaja praznik Marije Božje Matere. V drugem berilu sv.
Pavel takole oznanja to skrivnost:
»Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz
žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi
mi prejeli posinovljenje.«
S temi besedami je Marijino božje materinstvo zapisano v srce krščanske
skrivnosti. Tudi naše božje posinovljenje, kot lahko vidimo, je vezano
nanjo. Cerkveni očetje, ki so na koncilu v Efezu leta 431 razglasili Marijo
za Theotokos – Bogorodico, se torej niso motili, ko so temu naslovu
pripisali odločilni pomen za vse krščansko razmišljanje. Vse to nam hkrati
govori o Jezusu, Bogu in Mariji.
Predvsem nam govori o Jezusu, kajti najboljši način, kako odkriti smisel
božiča, ko danes obhajamo njegovo osmino, je počastitev njegove Matere.
Naslov Božja mati je bil v svojem bistvu naslov, ki je bolj govoril o Jezusu
kot o Mariji. O Jezusu ta naslov zagotavlja predvsem to, da je pravi človek.
»Zakaj pravimo, da je Kristus človek, če ne zato, ker se je rodil iz Marije,
ki je človeško bitje?« je rekel Tertulijan. On ni le človek po svojem bistvu,
ampak tudi po svojem bivanju, ker je hotel z nami deliti poleg naše narave
tudi našo izkušnjo. On je živel človeško življenje v vsej njegovi
konkretnosti.
VIR: Cantalamessa

NOVOLETNI ČAS: Kolikokrat smo že vstopili v novo leto? In Bogu
hvala, do sedaj smo vsakega tudi zaključili. Kaj pa letošnje, v katerega smo
pravkar vstopili? Ne vemo. Zaupajmo, vsi smo v Božjih rokah. Kako naj
delam in živim, da bo prav? Naj zgodba pove: OREL
IN SOVA
Neki krojač je šel po vasi in zagledal orla, ki se je s
plenom spuščal na zvonik. Čez nekaj časa se je prizor
ponovil. Krojač se je radovedno povzpel po stopnicah v
zvonik. V kotu je zagledal sovo, ki se je hranila s plenom, katerega je
prinašal orel. Ko bolj natančno pogleda, vidi, da je sova slepa. »Poglej,
kako je Bog dober, poslal je orla, da hrani slepo sovo. Zakaj bi se pa jaz
trudil, če Bog skrbi za vse, kar je ustvaril, celo za slepo sovo«.
Že naslednji dan se je usedel pred cerkev in začel prositi miloščino.
Njegov sosed je stopil do njega in ga vprašal: »Kaj počneš? A si znorel?
Zakaj ne greš delat?«
Krojač mu je povedal zgodbo o sovi in orlu. Sosed
mu je prisluhnil, nato pa mu dejal: »Dragi prijatelj,
zgodba, ki si mi jo povedal, je zelo lepa, toda, ti je nisi
dobro razumel. Zahvali Boga in pojdi delat. Bodi orel, ne
pa sova.« (B. Rustja)
Bog daj, da bi bili tudi mi v tem letu pridni orli in da bi zdravi lahko delali.
Zahvala za koline in godovno voščilo: Spoštovani dobri ljudje; nimam
vrta, nimam pujsov pa imam vse kar potrebujem. Iskrena hvala za izkazano
pozornost, dobrote iz Vaših kuhinj in koline, ki ste mi jih prinesli. V času,
ko sami doživljate stisko in preizkušnjo ob epidemiji, mislite tudi name.
Iskrena hvala za to povezanost, bližino in skrb zame. Ob neki priložnosti,
mi je nekdo rekel: »Gospod, dokler bomo imeli mi, boste imeli tudi vi«. Še
preden mi česa zmanjka, že poskrbite. In ta Vaš dar, je znamenje Vaše
dobrote in pozornosti do mene. Hvala in Bog naj Vam bogato vse povrne.
Posebej bi se rad zahvalil članom Župnijskega pastoralnega sveta,
Članom Žup. Karitas in članom Molitvene skupine, za pozornost, veliko
presenečenje in darilo ob godu. Spoštovani in dragi sodelavci, ne čutim se
vrednega Vaše pozornosti in nagrade, ki ste mi jo dali. Kako naj to
opravičim? S čim se Vam naj oddolžim? Sonce je zahajalo in je reklo:
»Kdo me bo nadomestil?« Pa se oglasi mala svetilka in reče: »Ne morem
te nadomestiti, storila pa bom, kar bo v moji moči«. Tako bom tudi jaz
storil, kar bo v moji moči. Iskrena hvala in Bog Vam povrni.

Novoletno voščilo: Spoštovani župljani!
Hvala za vse oblike pomoči in vse dobro v letu, ki je minilo. V novem letu
želim, da bi zaupali drug drugemu, da bi bili povezani med seboj v
družinah, med sosedi, v narodu, da bi si pomagali in ostali zdravi.
Marija Vnebovzeta, naj Vas varuje na vsakem koraku novega leta.
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. Tokrat vse domače.
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, niso dobre za našo prihodnost.
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
naročniki verskih časopisov tudi naprej. Hvala tistim, ki ste že
naročnino za naslednje leto, ostale pa lepo prosim, ko boste
OGNJIŠČE = 33,50 €; Družine= 101,66.; PRIJATELJ =
MOHORJEVE: = 49,- €
Pratika in Marijanski koledar: Pri gospe Vidi, lahko dobite oboje.

zvesti
plačali
lahko.
12,60;

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 prvo nedeljo v novem letu, 3. jan., ob 10.00 uri, na
naslednjem kanalu.
https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA
Lepa hvala, da se priključite in se udeležite sv. maše.

Za dobro voljo:
SPOZNAVANJE – ''Kako sta se vidva z ženo spoznala?'' – ''Oh, to je bila
pa zelo smešna zgodba. Ampak zdaj; zdaj je pa od desetih zgodb, komaj
ena smešna.''
V ŠOLI – Dan po sestanku staršev v šoli Mihec reče učitelju: ''Poslušajte,
učitelj. Jaz tudi nisem zadovoljen z vsem kar vi naredite. Pa zaradi tega ne
kličem takoj vaših staršev v šolo.''

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
3. jan. 2021
PONEDELJEK
4. jan.
TOREK
5. jan.
SREDA
6. jan.
ČETRTEK
7. jan.
PETEK
8. jan.
SOBOTA
9..jan.
NEDELJA
10. jan. 2021

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:
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7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + Jožico Krepek
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19

Angela Folinjska

7.30 za 2 + Jožefa in Julijano Mesiček

Emilijana, Milena
Sveti Trije Kralji
Rajmund
Severin Noriški
Hadrijan, opat
Jezusov krst

7.30 za + Martina Ribiča in sorod.
18.00 za + Marijo Španinger 8. dan
9.00 za + Marijo in Jožefa Goričana obl. in vse
Klasinčeve (Blagoslov vode)
18.00 za + Marijo Šešerko (Blagoslov vode)
18.00 za + Franca Vuka obl. in sorod.
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)
18.00 za + Antona Peska obl. in 2x starše
18.00 za + Franca Klasinca obl., starše in Kristino
(Molitvena ura za družine)
7.30 za žive in rajne župljane
10.00 za + sorodnike Vek, Lončarič in Žumer
14.00 Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19

Čiščenje in krašenje cerkve: Spoštovani vaščani Mihovc; iskrena
hvala za čisto in lepo okrašeno cerkev v mesecu decembru. Posebej še
hvala za 14 vencev in napeljavo lučk. V januarju pa prosim vaščane
Dragonje vasi.
Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si

