
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

POSLUŠAJTE GA! 

Evangeljski odlomek nam spregovori o Jezusovem spremenjenju. Nekega 

dne je vzel Jezus s seboj tri svoje učence in se z njimi povzpel na visoko 

goro (izročilo pravi, da na goro Tabor). V nekem določenem trenutku je 

začelo Jezusovo obličje žareti v izjemni svetlobi; prikazala sta se Mojzes in 

Elija, ki sta govorila z njim. Za nekaj trenutkov je bila božanskost Božjega 

Sina – sicer skrita pod njegovo človeškostjo – kakor osvobojena in Jezus se 

je tudi navzven pokazal tak, kakršen je resnično bil: luč sveta. Vse je 

napolnilo izjemno ozračje miru in sreče, tako da se Peter ni mogel zadržati 

in je vzkliknil: »Rabi, dobro je, da smo tukaj. Postavimo tri šotore …« 

Takrat se je pojavil oblak, ki jih je obdal, in iz oblaka je prišel glas, ki je 

rekel: 

 

»Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« 

 

S temi besedami je Bog Oče človeštvu dal Jezusa Kristusa kot edinega in 

dokončnega učitelja. Velelnik »Poslušajte ga!« je napolnjen z vso Božjo 

avtoriteto in z vso Božjo ljubeznijo do človeka. Poslušati Jezusa v resnici 

ni le dolžnost in pokorščina, ampak je tudi milost, privilegij, dar. On je 

resnica: če bomo hodili za njim, se ne bomo varali; on je ljubezen: ne išče 

drugega kakor našo srečo. 

VIR: Cantalamessa 
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župnije Cirkovce 

28.2.2021              LETO 18                   ŠTEVILKA   9                  2. postna nedelja 



FEBRUAR    Postni čas = rodoviten čas 

Deset nasvetov za rodoviten postni čas: 

Belgijski kardinal G. Danneels, nam daje deset pravil za dobro pripravo na 

veliko noč. Program poznamo že dolgo: MOLITI;  POSTITI SE;  DELITI. 

Ta pravila ne pomenijo nič, če nas ne približajo 

Bogu in ljudem. Post te ne sme narediti 

zagrenjenega, žalostnega. Post ti mora pomagati, 

da si lažji in bolj vesel, da si srečen. 

1. Molite: Vsako jutro en Očenaš in vsak večer eno 

Zdravamarijo. 

2. Iz nedeljske Božje besede, si zapomni en stavek in ga premišljuj. 

3. Kadar kupiš kaj takega, česar ne potrebuješ nujno, daj nekaj revežem. 

4. Naredi vsak dan komu kaj dobrega, preden te prosi. 

5. Ko te nekdo prizadene, mu ne vrni enako. Malo se ustavi in umiri. 

6. Če 5x klikneš različne kanale in ni nič pametnega, ugasni TV. 

7. Od mize vstani takrat, ko nisi do konca sit. Pa malo bi še. NE ! 

8. »Od-pustiti« je najvišja stopnja glagola »dati« /par-donner/ 

9. Večkrat si že obljubil, da boš koga poklical. Naredi to danes. 

10. Ne nasedaj reklamam (danes je 30% popusta. Za toliko bo  omara 

       bolj polna.   

 

CELODNEVNO ČAŠČENJE SVETEGA REŠNJEGA TELESA: Kaj 

menite, imam srečo oziroma privilegij, da sem kljub številnim okužbam, jo 

tako dobro odnesel. Kakorkoli gledamo, moramo priznati, nekdo je nam 

nami. In če pomislim, da me vsak dan znova varuje, ne morem drugače, kot 

da se mu resnično zahvalim. Dan celodnevnega čaščenja je lepa priložnost, 

da MU to zahvalo pokažem. Zato lepo povabljeni, ta dva dneva k sv. 

mašam in molitvam po vaseh. Če pomislimo na 

mnoge bolne, ki jih je ta bolezen (Kovid-19) doletela 

in spremenila, mnoge prisilila, da so tedne in tedne 

ležali v bolnišnici ali doma, mnogi so umrli, ki so 

lansko leto bili še med nami zdravi. Lahko bi bil jaz 

med njimi pa nisem! Kako to? Hvala Bogu, nekdo je 

bedel nad menoj in me varoval. Zato Vas lepo povabim in prosim, 

pokažimo mu hvaležnost. Opravimo tudi velikonočno spoved v teh dneh. 

Sv. maše bodo v cerkvi. Tudi molitve po vaseh, če bo primerno vreme. 

 

 

 



Nedelja, 7. 3. :   Ponedeljek, 8. 3. : 

  7.30     sv. maša     7.30    sv. maša 

  8.30 – 9.30  starejši pevci    8.30 – 10.00  Mihovce 

  9.30  - Križev pot   10.00 – 11.00  sv. maša 

10.00 – 11.00 sv. maša  11.00 – 12.00  Cirkovce 

11.00 – 12.00  Zg. Gorica  12.00 – 13.00  Sp. Jablane 

12.00 – 13.00  Molitvena skupina 13.00 – 14.00  Zg. Jablane 

13.00 – 14.00  Sp. Gorica  14.00 -  15.00  Šikole 

14.00 – 15.00  Starošince  15.00 -  16.00  Dragonja vas 

15.00 - 16.00  I. in II. Zakonska sk. 16.00 -  17.00  Člani ŽPS 

16.00 -  17.00 Pongrce  17.00 – 18.00  Člani Žup. Karitas 

17.00 – 18.00 Stražgonjca  18.00      Zaključek S.R.T.in sv. maša 

18.00     sv. maša  

Kaj je še tega treba! Nimam časa da bi šel k maši in da še potem eno uro 

molim. Kaj si župnik misli? Ne smemo pozabiti, kako hitro pride nesreča, 

pa se vse delo ustavi in se nam ne zdi škoda časa, ko moramo 

čakati pri zdravniku ure in ure ali ležati v bolnišnici. Verjemite, 

da je to zelo malo, da je to moja skromna zahvala Bogu, da me 

varuje, mi pomaga, da lahko delam, da sem koliko toliko zdrav, 

da življenje teče normalno naprej. Zaman je prositi Boga kadar si 

v stiski, če ga ne poznaš, kadar ti gre dobro. Bodimo hvaležni in 

ga prosimo za zdravje, Božje varstvo in blagoslov pri delu in pri vzgoji. 

Lepo povabljeni! 

Gost bo duhovnik iz MB, g. Anton Cigler, salezijanec.  

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:   Škofje nam še niso dali nobenih 

konkretnih navodil, zato bo kljub temu, da imajo že vsi razredi pouk v šoli, 

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

in tedenskim testiranjem kateheta. Še malo potrpimo in delajmo naprej 

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

blagoslavlja naše delo. 

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


 Za dobro voljo:  ODKRITJE – ''Najprej sem želel postati šofer avtobusa, 

ker mi je bilo tako fino piskanje vrat pri odpiranju. Potem pa sem odkril 

pločevinke s pivom.'' 

  OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    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 
18.30   Zakonska  II., Po  Zoomu 

 PONEDELJEK   
      1.mar.  

Albin, Zorko 7.30  za +  Ivana  Kralja 

    TOREK 
    2. mar. 

Neža, Agnes 7.30   v  dober  namen 

    SREDA 
      3. mar.  

 Kunigunda 
7.30    za  +  Pepco in Ludvika Olenšek in sorod. 
18.00  za  +  Anico  Premzl   30. dan 

  ČETRTEK 
     4. mar. 

 Kazimir, kraljevič 
18.00  za  + Branka, Franca in Marijo  Vek 
                       (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

  I.  PETEK 
      5. mar. 

Olivija, Livija 

7.30     za nove duhovne in redovne poklice 
             (Obisk bolnikov za prvi petek) 
18.00   za + Janeza Sagadina obl., Alojzijo, Terezijo,  
                       Marijo in Jožefa  (Po maši:  Križev  pot) 

  I.  SOBOTA 
      6. mar.  

Koleta,  Nika 
7.30      za + Jožefa  Klasinca 
18.00    za +  Karla  Frangeža  8. dan 
                        (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
     7. mar. 2021 

2. postna  ned. 
   

7.30       za  žive in rajne župljane 
9.30       Križev pot v cerkvi.  
10.00     za + Nežo Medved obl. in Janeza  
18.00     za +  Jožefa Hrovata in družino Frangež  

 

 
 

 

 

 

 

 

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

UMRL JE: 

Frangež Karel, 

Brunšvik 51,  

Star 63 let.  

Naj počiva v miru! 

 

  


