
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

»EFATÁ – ODPRI SE! 

V evangeliju Pilat sprašuje Jezusa: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu 

odgovarja: »Ti praviš, da sem kralj.« Malo pred tem ga je Kajfa spraševal 

isto, le da z drugimi besedami: »Si ti Mesija, Božji Sin?« Tudi njemu je 

pritrdil: »Sem!« Jezus v evangeliju po Marku še podkrepi ta odgovor z 

besedami iz preroka Danijela, ki jih naobrača na sebe: 

»Poslej boste videli Sina človekovega sedeti na desnici Moči in priti na 

oblakih neba.« 

 

Zato je kot prvo berilo za današnje praznično bogoslužje izbran odlomek iz 

Danijelove knjige, od koder je vzet tudi ta navedek. V kontekstu je govor o 

tem, kako so si sledila človeška kraljestva, ki jih predstavljajo štiri zveri, ko 

izmenjaje meljejo in teptajo ljudi in stvari. 

Dolg niz nasilja, ki ga beremo z istim občutkom teže in vdanosti v usodo, 

kakor poslušamo pri večernih poročilih ponavljajoče se zgodbe o nasilju in 

trpljenju v svetu. Nenadoma pa se zgodi sprememba v dogajanju in pride 

na vrsto odlomek, ki ga beremo v prvem berilu: 

»V nočnih videnjih sem gledal: Glej, skupaj z oblaki neba je prihajal nekdo 

kakor sin človekov; dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj. 

Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki 

so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide, in njegovo 

kraljestvo, ki ne bo uničeno.« 

VIR: Cantalamessa 
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župnije Cirkovce 
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N O V E M B E R  
Kratek povzetek seje ŽPS, z dne, 14.11.2021 
Od 21 članov, je bilo 17 prisotnih, 3 so se opravičili. Srečanje smo začeli in končali z 

molitvijo. Obravnavali  smo naslednje točke: 

1.Pregled zapisnika zadnje seje, ki je bila 25. aprila, ni bilo pripomb. 

2. Barvna okna v cerkvi: Že pred 15 leti, smo se pogovarjali o barvnih 

oknih v cerkvi. Ker so bila druga dela pomembnejša, se o tem nismo več 

pogovarjali. Letos je pa ponovno spraševal slikar, g. Tomaž Perko iz 

Cerknice, če še mislimo na barvna okna. On je star 70 let in pravi, da je 

zanj zadnji čas, da nariše motive za barvna okna. Vsi vemo, da je za ta 

poseg potrebno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, potem 

soglasje Nadškofijske komisije za umetnost in še kakšno. Stvar je zahtevna, 

ki je ne moremo rešiti v kratkem času. Še bolj pa je zahtevno finančno 

področje. Okvirno, res samo približno bi cena enega barvnega okna v naši 

cerkvi stala med 13.000 in 14.000 €. Načelno so člani ŽPS bili za stvar, 

vendar v tem času in teh razmerah, to ni mogoče. To je projekt za več let, 

morda celo več rodov.  Zadevo bomo odložili za nedoločen čas. 

3. Sinoda in sinodalno dogajanje: Meseca oktobra se je začela sinoda na 

škofijski ravni. Po izhodiščnih točkah, ki jih bomo dobili se bomo 

pogovarjali in iskali rešitve v trenutnih razmerah in težavah v župniji. V 

prispodobi, »Vsi smo udje enega telesa, kar je Cerkev«, telo dobro deluje, 

če so vsi udje zdravi. Če je en ud prizadet, trpi celo telo. Iskali bomo 

rešitve in se trudili pozdraviti naše »telo«, ki je Cerkev, s poslušanjem drug 

drugega, s sodelovanjem in razločevanjem.  Vsak človek ima nek dar, neko 

sposobnost, s katero lahko naredi kaj dobrega, na svojem področju. To je 

namen sinode, da vključimo čim več različnih ljudi, se povežemo in 

skušamo popraviti, kar je slabega v Cerkvi. Ta proces se pa ne začne pri 

drugem, ampak pri meni. Če bom jaz boljši, bo tudi okolje okrog mene 

boljše.  

          Da se bom lahko jaz spremenil, mi bo pomagala Božja beseda, 

vzgled drugih, ki so boljši od mene in dobra dela. Pa seveda molitev. Če se 

nas več z istimi cilji trudi, si med seboj pomagamo, se spodbujamo, 

brusimo in potrpimo, se na dolgi rok, gotovo pokažejo sadovi. V ta namen 

tudi molimo posebno molitev v cerkvi,  po sv. obhajilu.   

4. Božični blagoslov hiš: Po pogovoru in nasvetu članov ŽPS, žal letos ne 

bom prišel po  božičnem hišnem blagoslovu. Upajmo, da bo do 

prihodnjega božičnega časa virus izzvenel in se takrat vidimo pri vas doma.  

5. Razno:   

a.)Za sodelovanje pri procesijah in nošenje »NEBA«, so naslednje leto  



    2022, na vrsti fantje in možje iz Pongrc.  

b.)Pri pogrebih, če je le mogoče, naj bo za pokojnega tudi sv. maša. Lepo 

    je, če je žara ali krsta med mašo v cerkvi. Tako je prav in ohranimo to  

    lepo navado tudi naprej. V času Kovida-19, je bilo nekaj pogrebov brez 

    sv. maše, kar pa ne sme postati redna praksa.  

           Prav tako vas lepo prosim, da bi za rajnega v času, od smrti do  

    pokopa, molili vsaj en večer. Če je možno, naj bo molitev doma, ali v 

    vaški kapeli. Če tam ni mogoče pa v cerkvi ali Zimski kapeli. Prostori v  

    Cirkovcah, so vam vedno na voljo.  

c.)Nekateri so predlagali, da bi prvo večje delo bilo obnova klopi na koru. 

    Vemo, da so potrebne in če je tako, bomo to obravnavali prednostno. 

c.)Želeli smo se udeležiti duhovne obnove za člane ŽPS v Celju, ki pa je 

    zaradi ukrepov epidemije, žal odpadla.  

Dobro je slišati: 

 Pratika in koledarji: Pri gospe Vidi lahko dobite 

Marijanski koledar in pratiko za naslednje leto. Vedno je doma 

in vas čaka.  

Karitas - Ozimnica:  Lepo se zahvalim vsem ki ste že 

pripeljali za ozimnico karkoli, za tiste, ki nimajo. Če še morda niste uspeli, 

pa imate namen, bi Vas lepo prosil, če lahko to pripeljete 

do konca meseca novembra. Če mene ni doma, se oglasite 

pri ga. Vidi. Ona bo vse uredila. Že vnaprej, iskren 

Boglonaj za Vaše darove in velikodušnost. 

Nedelja Karitas: »Uboge boste imeli vedno med 

seboj«, pravi Jezus. Ne gre vedno za socialno uboge, ampak gre za vse 

odrinjene, pozabljene, zavržene in drugačne. Veliko ljudi danes živi 

osamljeno. Tudi, če imejo štiri stene, v resnici nimajo doma. Nihče jih 

nima rad, nikomur ni mar zanje. Niso izključeni samo starejši, 

tudi osebe v aktivni dobi in otroci. Mnogi trpijo, ker niso 

primerni za trg dela in jih ta zavrže, ker so prestari, ali nimajo 

zaupanja vase. Nekatere odrinemo preprosto zato, ker so 

drugačni. Tudi ti ljudje so Božji otroci in prihajajo k nam, da 

bi vsaj v naših očeh bili nekaj vredni. Vse to so izzivi tudi 

naših župnijskih Karitas.  

              »Ljubezen se kaže v majhnih stvareh, v pozornosti do vsakdanjih 

malenkosti, zaradi katerih se počutimo domače. V taki ljubezni raste vera«. 

(papež Frančišek) 



Dežurni ministrant:  
 

FRANGEŽ TEO 

Predstavitev knjige: P. Miha Drevenšek, misijonar, o katerem je 

napisal knjigo p. Janez Šamperl in jo bo na 1 adventno ned. v Cirkovcah, 

pri obeh sv. mašah predstavil, v sliki in besedi. Lahko boste knjigo tudi 

dobili po znižani ceni.   
 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 21. nov. 2021 

34. navadna ned.  
KRISTUS KRALJ      
 

7.30     za žive in rajne župljane  
 9.00    Srečanje animatorjev – za  Birmske skupine 
10.00   za + Ano Kušar, vnuka, pravnuka in sorod.  
15.00  MB – stolnica: sv. maša za + škofa Jožefa Smeja 

PONEDELJEK 
     22. nov.  

  Cecilija, Cilka 7.30    za + Nežo, Simona, Vinka in 2 Stanka Sagadina 

    TOREK 
      23. nov. 

Klemen I. papež 
7.30     za +  Ano  Lah  8. dan 
18.00   za + Antona obl., Nežo, Anico in sorod. 

    SREDA 
       24. nov.  

Flora, Cvetka 7.30     za +  Franca obl. in Marijo in Janka Draškoviča  

  ČETRTEK 
       25. nov. 

Katarina 
Aleksandrijska 

18.00   za + starše Napast, Lamberger in sorod. 
                        (Molitvena ura za duh. in red. poklice)  

       PETEK 
       26. nov. 

Valerijan 
18.00   za + Antona Ekarta obl., 2x starše in teto   
                      Pepco 

   SOBOTA 
       27. nov.  

Modest in Virgil 
7.30      za vse + katerih imena ste napisali v kuverte 
18.00    za + Franca Drevenška obl. in Amalijo 
                      (Molitvena ura za družine )              

    NEDELJA  
   28. nov.  2021 

1. adventna  ned.  
Nedelja  Karitas 

 7.30     za  žive in rajne župljane  (Predstavitev knjige) 
10.00    za +  Janeza, vse Čelanove in Jernejškove in  
                         Matjaža Belca   (Predstavitev knjige) 

Čiščenje in krašenje: Prisrčna hvala vsem pridnim iz Dragonje vasi, za lepo 

cerkev in okolico v novembru. V decembru pa lepo prosim vaščane Cirkovc. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01,  GSM: 031/80 10 98 Janko Strašek, žpk.; www. 
zupnija-cirkovce.si  

UMRLA JE:  

Lah Ana,  

Šikole 36,   

Naj počiva v miru! 

   


