
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

POVELIČUJTE BOGA V SVOJEM TELESU! 

Evangeljski odlomek nas povede v nastajanje prvega jedra učencev, iz 

katerega se bo najprej razvil apostolski zbor in pozneje celotna krščanska 

skupnost. To je Cerkev v svojem »porajanju«, neponovljiv trenutek, poln 

čudovitih del, novosti in obljub. Porajanje je trenutek, ko vzklije »življenje«; 

če gre za človeka, je takšna zaljubljenost v primerjavi s poročenostjo, ki 

sledi, ali pa institucija, če gre za novo družbeno tvorbo. 

Janez je še vedno na bregu Jordana skupaj s še dvema učencema, ko vidi 

Jezusa iti mimo in se ne more zadržati, da ne bi ponovno zaklical: »Glej, 

Božje Jagnje!« Učenca razumeta, za vedno zapustita Krstnika in gresta za 

Jezusom. Ko Jezus opazi, da gresta za njim, se obrne in vpraša: »Kaj iščeta?« 

Odgovorita mu in nekako prebijeta led: »Rabi, kje stanuješ?« Odgovori jima: 

»Pridita in bosta videla.« Šla sta, videla in tisti dan ostala z njim. Tisti 

trenutek je bil tako odločilen za njuno življenje, da sta si zapomnila celo uro, 

ko se je zgodilo: bilo je okoli štirih popoldne 

. 

VIR: Cantalamessa 
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JANUAR  -  Navadni čas po praznikih:  Molitvena osmina, od 18. 

– 25. jan. Molitev za edinost kristjanov z geslom: 

»Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« 

(Prim. Jn 15,5-9). 
Jezus pravi učencem: »Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 

15,9). On ostaja v Očetovi ljubezni in želi le to, da jo 

deli z nami. Vcepljeni smo v vinsko trto, ki je Jezus, 

Oče pa je vinogradnik, ki nas obrezuje in okopava, da 

bi rodili še več sadu. Prav to se dogaja pri molitvi  za 

edinost. Našo molitev ogrožajo raztresenost, prezaposlenost in izzivi 

življenja. Sami od sebe ne moremo obroditi sadu. Ne moremo biti rodovitni, 

če smo ločeni od trte. Zato je potrebno, da ostanemo v Jezusovi ljubezni, 

mladike na trti.  

Vabi nas, da njegove besede ostanejo v nas in zgodilo se nam bo vse, kar 

koli ga bomo prosili.  

Delitve med kristjani nas oddaljujejo med seboj, so pohujšanje, ker nas 

oddaljujejo tudi od Boga. Njegova molitev za edinost je povabilo, da se 

obrnemo k Njemu in hkrati zbližamo med seboj.  

 

Dobro je slišati : Gradnja solidnega zakona, je resno delo. Greg Laurie 

je avtor spodnjih petih nasvetov. 

 Greg je poročen pastor in pravi: ''Čeprav sam nisem doživel ločitve, 

sem ločitev močno okusil na sebi, saj je moja mama bila 7 krat ločena. Torej 

nekaj lahko vem o neprimernem zakonu in želim spodbuditi vse, da se gradnji 

zakona resno posvečajo celo življenje.'' Pri tem poudarja, da je najboljši 

svetovalec za zakon ravno avtor zakona, to je Bog. Posvetimo pozornost 5 

njegovim nasvetom, tistim v 5. poglavjih, pisma 

Efežanom. 
 

Prva etapa: Prižgite luč. Težko je nekaj najti v 

temi. Prižgana luč delo poenostavi. Sveto pismo je 

Božja beseda in je jasno navodilo, je svetilka na naši 

poti. Ni vprašanje, ali Sv. pismo potrjuje to, kar mi 

počnemo, ampak ali mi delamo to, kar naroča Sveto 

pismo? 
 

Druga etapa: Zbuditi se. Jasno lahko vidimo, da družba, ki nas obdaja, ne 

ceni poroke. To okolje je toliko bolj sposobno vnesti sovraštvo med moža in 

ženo. Naša naloga je torej, da zakonu posvetimo posebno pozornost in mu 

nudimo nego in zaščito.  
 



Tretja etapa: Hodite previdno. Gre za pozornost do dogodkov in 

vrednotenje, ali so dobri ali slabi. Dober ali slab zakon ni naključje, je pa sad 

nenehnega prizadevanja obeh zakoncev tudi v drobnih rečeh. 
 

Četrta etapa: Rešujte čas. Nujno je skrbeti, da čim bolje 

izkoristimo čas, ki nam je podarjen v tem življenju. Zakaj bi 

čakali na konec življenja, da bi videli, kako smo ga uporabili? 

Preživite današnji trenutek, uro, dan… tako, da vam ga ne bo 

treba obžalovati.  

Peta etapa: Napolnjenost s Svetim Duhom. Točke gradnje 

zakona niso le neka tehnika nas samih, ampak do cilja ne moremo priti brez 

pomoči Svetega Duha. Zato, kličite ga v vaš zakon, da vas vodi.  

TISTI, KI IMA VELIKO, JE BOGAT. TISTI, KI POTREBUJE MALO, JE 

BOGATEJŠI. NAJBOGATEJŠI PA JE TISTI, KI SE ZNA RAZDAJATI. 
www.infochretienne.com 30 décembre 2020 

 

Leto Sv. Jožefa:  Papež Frančišek je leto 2021 razglasil 

za »Leto Sv. Jožefa« Z apostolskim pismom, »Z Očetovim 

srcem« , se spominja 150 – letnice razglasitve sv. Jožefa za 

zavetnika vesoljne Cerkve.  
Papež piše, da nam je pandemija pomagala razumeti 

pomembnost »navadnih ljudi, tistih, ki so daleč od središča 

pozornosti vsak dan potrpežljivi in vlivajo upanje«.  

   

Zrahljani ukrepi in obisk cerkva: Trenutno so dovoljene maše z 

verniki z omejenim številom. Na 30 m2 je lahko ena družina (člani enega 

gospodinjstva) oz. vernik, razporejeni po celi cerkvi. Na velikost naše 

cerkve, je lahko med mašo največ 13 ljudi. Seveda z maskami, 

razkuževanjem pred in po maši, primerni razdalji pri 

obhajilu in prezračevanjem cerkve. Prednost pri maši 

imajo tisti, za katere je namenjena sv. maša. Vem, da je 

boleče, da še ne morete v cerkev, pa prosim, malo še 

potrpite, saj bo boljše. Ob nedeljah, ob 10.oo uri bo še 

vedno na spodnjem linku prenos sv. maše iz domače 

cerkve. Lepo povabljeni ob nedeljah ob 10.00 uri, na 

naslednjem kanalu.  

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

Lepa hvala, da se priključite in se udeležite sv. maše.   

 Ker sme priti k maši nekaj ljudi, gospod Roman spet tiska Marijin list 

in ga je mogoče dobiti na običajnem mestu v cerkvi. Tisti, ki ne morete videti 

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


oznanil na spletu, pridite in ga vzemite v cerkvi. »Ženska vrata« so odprta. 

Pripeljete se na dvorišče in skozi prva vrata ob zvoniku vstopite.  

 

Verouk še ni na vidiku:   Za pomoč otrokom so naloge 

(oz. kateheze), ki ji dobivajo od svojih katehetov. Toda to je 

premalo za duhovno rast.  Starši in drugi družinski člani 

vabljeni, da se v družinah goji skupna molitev. 

 

Za dobro voljo: UČITELJ  vpraša učenca: ''Tvoj oče gre iz kraja A v kraj 

B in hodi 5km na uro. Tvoj stric gre iz kraja B v kraj A  in hodi 4km na uro. 

Kje se bosta srečala?'' – Učenec: ''Kot vedno: v gostilni.''   

  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
17. jan.  2021 

 
2. navadna ned. 
 
 

 7.30    za žive in rajne župljane   
10.00   za +   Antona, Nežo in Anico Jernejšek,  
                         Janeza Čelana in Matjaža Belca   
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19    
 

 PONEDELJEK   
    18. jan.  

Marjeta Orgska 7.30   za  zdravje  v družini 

    TOREK 
    19. jan. 

Makarij  Aleks. 7.30   za  +  Franca  Sternada 

    SREDA 
    20. jan.  

Sebastjan, 
Boštjan 

7.30   za  +  Karla Trčko obl.,  Marijo in 2x starše 

  ČETRTEK 
   21.  jan. 

Agnes,  Neža 
7.30   za  + Antona Pernata  obl.,  iz  Cirkovc  
                       (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    22.  jan. 

Vincencij, Vinko 
7.30    za  +  Antona Pernata 30 dan,  iz Mihovc 
18.00  za  +  Franca Fingušta  obl.  in  Nežo 

   SOBOTA 
    23..jan.  

Ildefonz, škof 
18.00  za  +  Sonjo  Pučko  obl. 
                        (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   24. jan. 2021 

3. navadna ned. 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za +  Janka  Potočnika 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00  Zakonska skupina  II. (virtualno)  
 

 
 

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


