
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SPREOBRNITE SE IN VERUJTE EVANGELIJU! 

Potem ko je bil Janez vržen v ječo, je odšel Jezus v Galilejo, oznanjal 

evangelij in govoril: 

»Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo: Spreobrnite se in 

verujte evangeliju.« 

 Evangeljski odlomek nam daje priložnost, da pojasnimo, kaj za kristjane 

pomeni spreobrnjenje. Takoj moramo zavreči dva predsodka. Prvi: 

spreobrnjenje ne zadeva le nevernih ali onih, ki se razglašajo za »laike«, 

ampak zadeva nas vse, vsi se moramo spreobrniti. Drugi: pristno 

evangeljsko spreobrnjenje ni sinonim za odpoved, napor in žalost, ampak je 

sinonim za svobodo in veselje; ni stvar nazadovanja, ampak napredovanja. 

Pred Jezusom je »spreobrniti se« vedno pomenilo »vrniti se nazaj« 

(hebrejski izraz shub pomeni obrniti smer, vrniti se k lastnim stopinjam).  

 

Pomenilo je dejanje nekoga, ki se je v določenem trenutku življenja 

zavedel, da je »skrenil s poti«; zato se je ustavil in o stvari razmislil; odločil 

se je, da bo spremenil držo in se vrnil k izpolnjevanju zakonov ter vnovič 

sklenil zavezo z Bogom. Pomeni, da je res spremenil smer, se »spreobrnil 

za 180 °«. Spreobrnjenje ima v tem primeru moralni pomen; njegovo bistvo 

je v spremembi navad, v preoblikovanju lastnega življenja. 

VIR: Cantalamessa 
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 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). 

   V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj 

sad človeških naporov, ampak je vedno delo Svetega 

Duha. Edinosti ne moremo »ustvariti«, »izdelati« ali 

»organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar 

Duha, ko smo notranje za to dovolj pripravljeni.  

V tednu krščanske edinosti smo molili v ta namen. Pa ne le v tem tednu, 

ampak vsak dan znova prosimo za edinost in povezanost v naših družinah.  

 

ZRAHLJANI UKREPI IN OBISK CERKVA: Trenutno so dovoljene 

maše z verniki z omejenim številom. Na 30 m2 je lahko en posameznik, 

ena družina (člani enega gospodinjstva), 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 lepo 

prosim, malo še potrpite. 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/UC38hAwil6

SrU7gG6fukXvdA 

 Ker sme priti k maši nekaj ljudi, gospod 

Roman spet tiska Marijin list in ga je mogoče 

dobiti na običajnem mestu v cerkvi in zimski kapeli. Tisti, ki ne morete 

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

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

 

Molitev za zdravje v času epidemije  COVID 

Usmiljeni Oče, tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo te, podeli 

vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. 

V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za 

vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v 

bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino. 

Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo te, 

naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim 

bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, 

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


njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. Prosimo te, naj epidemija 

preneha, 

da bomo mogli živeti v miru in blaginji. Po 

Kristusu, našem Gospodu. Amen. 

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za 

nas. 

Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

PEPELJENJE V ČASU PANDEMIJE  
Iz kongregacije za bogoslužje, so iz Rima poslali tole sporočilo: 

Ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pepelom in ga molče pokropi 

z blagoslovljeno vodo, obrnjen k ljudem enkrat samkrat za vse izreče 

formulo, kot je v Rimskem misalu: »Spreobrnite se in verujte evangeliju«, 

ali pa: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš«. 

Nato si duhovnik umije roke, nadene masko za zaščito nosu in ust, potem 

pa posuje s pepelom tiste, ki pristopijo, ali če je bolj primerno sam pristopi 

k tistim, ki stojijo na svojih mestih. Duhovnik vzame pepel in ga molče 

posuje na glavo vsakega. 

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, 12. januarja 2021. 

(Robert kard. Sarah, prefekt, Arthur Roche ,nadškof tajnik)  

 

POMOČ PRI POTRESU NA HRVAŠKEM: V samem mestecu in v 

okolici Petrinje je v decembrskem potresu hudo poškodovanih vsaj 5000 

hiš. Potrebujejo našo solidarnost in pomoč. Slovenska Karitas že zbira 

sredstva za pomoč, ki jih bodo posredovali Hrvaški 

Karitas. Ta pa bo pomagala predvsem družinam, ki 

se ukvarjajo s kmetijstvom. Ti ljudje so že prej 

živeli skromno, s potresom so pa mnogi izgubili 

vse. Hrvaška Karitas, jim bo najprej pomagala pri 

obnovi domov in oživitvi življenja tega 

prebivalstva. 

Položnice so na prostoru za tisk, pod korom in če lahko kaj pomagate, jih 

vzemite. Hvala že vnaprej!     

 

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, pomagajte otrokom 

duhovno rasti in če je le mogoče, skupaj z njimi in zanje molite. 

 



Za dobro voljo: VADITE – Glasbenik teče skozi mesto in se je izgubil. 

Mimoidočega vpraša: ''Kako bi prišel v filharmonijo?'' – Ta odgovori: 

''Vadite, vadite, vadite.''            

KAVA –  ''Dokler ne popijem treh kavic, sploh ne morem delati.'' – 

''Koliko pa jih na dan popiješ?'' – ''Dve.'' 

 

POLICAJ ustavi motorista: Takoj sestopite, ker se vas pet pelje na 

motorju.'' – Motorist: ''Pet? Torej smo enega izgubili.''  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    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)  
 

 PONEDELJEK   
    25. jan.  

Spreobrnitev 
apostola Pavla 

7.30   za + starše, Janeza in Marijo Pernat 

    TOREK 
    26. jan. 

Timotej in Tit 
7.30   za  +  Otilijo  Pauman 
18.00 za +  Mileno  Dolenc  8. dan 

    SREDA 
    27. jan.  

Angela Merici 7.30    za  +  Marijo Španinger  30. dan 

  ČETRTEK 
   28.  jan. 

Tomaž Akvinski 
18.00  za  zdravje  
                       (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    29.  jan. 

Valerij, škof 18.00  za  +  Martina Jeriča obl. in Martino 

   SOBOTA 
    30..jan.  

Martina , muč. 
7.30    za + Mirana Jakoliča  8. dan 
18.00  za  +  Antona in Marijo  Šešerko 
                        (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   31. jan. 2021 

4. navadna ned. 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za +  Marijo Draškovič, Franca, Janka in  
                       sorodnike 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
 

V večnost so se preselili: Milena  Dolenc, Dragonja vas 1/a, stara 72 

let;  Jakolič Miran, Mihovce 56, star 58 let in Gregor Vaupotič, Zg. 

Polskava, prej Sp. Gorica 44, star 35 let. Naj počivajo v miru! 

 

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


