
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

Z JEZUSOM V PUŠČAVI! 

Današnji evangelij se začne z naslednjimi besedami: 

»V tistih dneh je Duh odvedel Jezusa v puščavo. V puščavi je bil štirideset 

dni in satan ga je skušal.« Tokrat pustimo ob strani satana in njegove 

skušnjave; osredotočimo se samo na začetni stavek: »Duh je odvedel 

Jezusa v puščavo.« V njem je pomemben poziv na začetku postnega časa. 

Jezus je bil v Jordanu pravkar uveden v svoje mesijansko poslanstvo, da 

ponese veselo oznanilo ubogim, da ozdravlja potrta srca in oznanja Božje 

kraljestvo. Vendar se ni podvizal, da bi kar koli od tega storil. Nasprotno, 

poslušen navdihu Svetega Duha se umakne v puščavo, kjer ostane štirideset 

dni v postu, molitvi,  premišljevanju in boju. Vse to se dogaja v globoki 

samoti in molku. V zgodovini so bile dolge vrste moških in žensk, ki so se 

odločili za posnemanje Jezusa v njegovem umiku v puščavo. Na vzhodu, 

začenši s sv. Antonom puščavnikom, so se umikali v egiptovske in 

palestinske puščave; na zahodu, kjer ni peščenih puščav, pa so se umikali v 

samotne kraje, v oddaljene gore in doline. Vse se je začelo s sv. 

Benediktom iz Nursije, ki je zasnoval v Subiacu prvega izmed številnih 

samotnih samostanov, ki so pozneje nastajali po vsej Evropi in z znanim 

programom ora et labora – moli in delaj odločilno prispevali h kulturnemu 

in agrarnemu razvoju. Sv. Benedikt je bil zato razglašen za zavetnika 

Evrope. 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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ČAS, KO SE »VZAMEMO V ROKE«. Vsi vemo in čutimo, da se 

moramo v postnem času spremeniti. Kje in kako? Možnosti je veliko.  Ni 

namen posta, da se vrtimo okrog sebe, se ukvarjamo s svojim telesom in ga 

»klesamo«, da bomo všeč drugim. Tako delajmo, da bomo všeč Bogu. 

Slovenska Karitas nas vabi: 

*40 dni brez alkohola: Alkohol je najbolj razširjena droga v Sloveniji. 

Vsak izmed nas je povabljen, da si reče; doma, na cesti, v službi in družbi, 

odgovorno brez alkohola in drugih drog. S tem prispevam k 

zdravim in dobrim odnosom v družinskem in službenem 

okolju. Še posebej je zaskrbljujoče, da se vedno več otrok 

sreča z alkoholom, že pred 13 letom, večinoma z dovoljenjem 

staršev. Odpoved alkoholu je izraz solidarnosti z vsemi, ki 

trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledica pitja 

alkohola. V Sloveniji trpi zaradi alkohola okoli 500.000 ljudi, 

to je ¼ vse prebivalcev. Akcija traja do 3.aprila in vsak dan šteje. 

*Prijaznost: V času korone smo se zapirali pred drugimi. In zdi se, kot da 

sem se odvadil biti prijazen do drugih. Prijaznost je kot sol, ki daje kruhu 

okus. S prijazno besedo in obrazom, ustvarjamo boljši okus v svoji okolici.  

 

*Dobrodelnost: Veliko vabil in priložnosti je, da 

storimo kaj dobrega. Skrb za zdravje, medsebojna 

pomoč (doma, v službi, šoli, socialno potrebnim, …). V 

cerkvi, zadaj pod korom je veliko položnic za pomoč v 

misijonih in drugih karitativnih ustanovah) 

 

*Molitev in reden obisk sv. maš:  ko sedem v avto, 

bom vsak dan zmolil Očenaš. Prav tako ob nedeljah 

redno pri sv. maši, pred ekranom, ali »v živo«, če bo 

možno.  

*Križev pot: Vsaj od časa do časa se bom udeležil Križevega pota v 

cerkvi, oz. ga bom zmolil doma. Če bom jaz z molitvijo blizu nekomu, ki 

trpi, bo tudi drugi blizu meni, takrat ko bom jaz trpel.  

*Post: V postnem času sta dva dneva strogega posta: Na 

začetku pepelnica in na koncu veliki petek. Ta dan se odrasel 

in zdrav človek do sitega naje samo en krat na dan. Ostali 

obroki so manjši. Petki v postnem času so postni petki. To 

pomeni, da se vzdržimo mesa in mesnih izdelkov.  

*Sveto pismo: Deset minut za Sveto pismo v postu med vožnjo na delo 

ali zjutraj, zvečer, v času malice, … 



Svetopisemska družba Slovenije je pripravila postno akcijo z Božjo besedo 

pod naslovom »Stojte trdni v veri!«. Po mailu vam bomo vsak dan poslali 

zvočni posnetek odlomka in kratko razmišljanje s spodbudo.  

Informacije in prijava: https://www.svetopismo.si/stojte-trdni-v-veri-

postna-akcija-prisluhni-besedi/ 

Za več informacij pa lahko pokličete tudi na tel.: 040 980 981. 

   

M O L I T E V: Sveta Marija, ti si naša vodnica, vodiš naše korake do 

Sina. Prižigaš luč, kjer je tema, daješ upanje, kjer je obup, objemaš 

zapuščene in obvežeš poškodbe ranjenih. Kljub trpljenju si upala, kljub 

krhkosti si nosila, kljub koncu si verjela. Ostala si brez vsega, a vendar 

neskončno ljubila. Naseli v nas mir, pomagaj nam v bolezni, pomagaj nam 

v praznini, z zdravilnim dotikom prebudi v nas vero in naj jo v postnem 

času v sebi osvežimo. 

 

V NEDELJO JE I. KVATRNA NEDELJA. Vaš dar pri obeh sv. mašah 

je namenjen za semenišče in bogoslovje. Za Vašo pomoč, se vam že 

vnaprej lepo zahvaljujem. 

 

PRENOS NEDELJSKE SV. MAŠE OB 10.00 URI. Kljub temu, da se 

nekatere stvari že sproščajo, nam še škofje niso poslali 

nobenih konkretnih navodil. Še vedno velja, da je v 

cerkvi lahko en človek, oziroma ena družina, na 30 

m2. V naši cerkvi je lahko 15 različnih družin, ne 

glede koliko je družinskih članov ali 15  ljudi, ne da bi 

kršili določene omejitve. Sv. mašo ob 10.00 uri še vedno lahko spremljate 

na Joutube-kanalu, na: 

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

Hvala fantom, ki se potrudijo in nam prenos omogočijo. 

  

Verouk še ni na vidiku:   Kljub temu, da imajo že vsi razredi pouk v šoli, 

bo verouk še na daljavo. Lahko bi bil v učilnicah, a z največ 10 učenci in 

tedenskim testiranjem kateheta. Malo še potrpimo in delajmo še naprej 

tako, kot smo doslej. Vedno prosimo za pomoč »od zgoraj«, naj Gospod 

blagoslavlja naše delo. 

 

 ZA DOBRO VOLJO:   HRANA – 'Ne razumem, kako lahko nekateri 

ljudje pozabijo zaužiti hrano. Jaz recimo pozabim, da sem že jedel in potem 

jem še enkrat.   
 

https://www.svetopismo.si/stojte-trdni-v-veri-postna-akcija-prisluhni-besedi/
https://www.svetopismo.si/stojte-trdni-v-veri-postna-akcija-prisluhni-besedi/
https://www.youtube.com/channel/UC38hAwil6SrU7gG6fukXvdA


OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 21. febr.  2021 

 
1. postna ned. 
 
 

 7.30    za žive in rajne župljane   
9.30    Križev pot v cerkvi  
10.00  za + Ivanko Voga obl., 2x sestri in starše Ekart 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19    
 18.00   za +  Mirana Jakoliča  30. dan 
 

 PONEDELJEK   
    22. febr.  

Sedež ap. Petra 
7.30   v  zahvalo  za  prejete dobrote  
14.00  Pogreb + Milka  Kelca 

    TOREK 
    23. febr. 

Polikarp, škof in 
muč. 

7.30   za  +  Anico Jernejšek obl.,, Antona, Nežo, žive  
                      in rajne sorod. 

    SREDA 
    24. febr.  

  
Matija, apostol 

7.30   za  +  Antona Pernata obl., iz Sp. Gorice 

  ČETRTEK 
   25. febr. 

 Valburga 
18.00  za  + Romana Dolenca , 2x starše in sestre 
                       (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

   PETEK 
    26. febr. 

Agrikola, škof 
18.00   za + Amalijo in Jožeta Lambergerja in starše  
                      Medved  
                      Po maši:  Križev  pot 

    SOBOTA 
    27. febr.  

Branko, škof 
18.00    za + Ireno  Kralj  obl. 
                        (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   28. febr. 2021 

2. postna  ned. 
   Kvatre  I. 

7.30       za  žive in rajne župljane 
9.30       Križev pot v cerkvi.  
10.00     za + Bineta, 2x starše in sorodnike 
14.00     Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00      za +  Gregorja  Vaupotiča  30. dan 
 

Čiščenje in krašenje: Iskrena hvala vsem pridnim iz Cirkovc za skrb 

za lepo cvetje in snažno cerkev, kapelo in župnišče. V mesecu marcu pa 

lepo prosim vaščane Sp. Jablan.  

 

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

UMRLA JE: 

Butolo Terezija 

Ptujska cesta 62b,  

Stara 80 let.  

Naj počiva v miru! 

UMRL JE: 

Kelc Milko, 

Nova ulica 9, Rače,  

Star 73 let.  

Naj počiva v miru! 

   


