
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

GLEJ, PRIDEJO DNEVI! 

Z današnjo prvo adventno nedeljo se začenja novo bogoslužno leto. Skozi 

to tretje leto v bogoslužnem ciklu nas bo spremljal evangelij po Luku. 

Krščansko izročilo je rado izpostavljalo nekatere značilnosti tega 

evangelija: to je evangelij usmiljenja (zaradi nekaterih znanih prilik, kot je 

denimo prilika o izgubljenem sinu), evangelij ubogih (zaradi posebne 

pozornosti do družbene razsežnosti v Jezusovem pridiganju), evangelij 

molitve, Svetega Duha zaradi poudarkov, ki so namenjeni tem temam. To 

je tudi evangelij, v katerem je najbolj opazna skrb za zgodovinskost. V 

prologu nam avtor spregovori o svojih virih in o »skrbnem raziskovanju«, 

preden se je lotil redakcije svojega evangelija. Tudi kasneje večkrat nakaže 

zgodovinske in zemljepisne okvire, znotraj katerih se dogaja Jezusovo 

zemeljsko poslanstvo. 

 

Današnje bogoslužje nas skozi odlomke Božje besede vabi, naj gledamo 

naprej in nas, kakor je običajno ob začetku vsakega leta, spodbuja k 

pričakovanju. Vsi glagoli so v prihodnjiku. V prvem berilu slišimo 

naslednje Jeremijeve besede: 

 

»Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko izpolnim obljubo, ki sem jo dal 

Izraelovi in Judovi hiši. Tiste dni in tisti čas storim, da požene Davidu 

mladika pravičnosti …« 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 
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N O V E M B E R -  DECEMBER 

Adventni čas, je čas priprave na rojstvo Jezusa 

Kristusa. Štiri adventne svečke, me bodo 

nagovarjale k večerni molitvi. To se razume, da v 

tem času več molim. Pa kaj še? Ravnaj se in delaj, 

kakor je zapisal sv. Frančišek:  

 

 

GOSPOD, NAREDI ME ZA ORODJE SVOJEGA MIRU. 
Kjer je sovraštvo, naj prinašam ljubezen. 

Kjer je žalitev, naj prinašam odpuščanje. 

Kjer je dvom, naj prinašam vero.  

Kjer je obup, naj prinašam upanje. 

Kjer je tema, naj prinašam luč. 

Kjer je žalost, naj prinašam veselje. 

Gospod, naj se ne trudim;  

*da bi me drugi tolažili, ampak, naj sam tolažim 

*da bi me drugi razumeli, ampak naj sam razumem 

*da bi me drugi ljubili, ampak naj sam ljubim 

 

  Kajti, ko dajemo, prejemamo; 

  ko odpuščamo, nam je odpuščeno; 

  ko umiramo, dosežemo prerojenje, 

  prerojenje za vso večnost 

  v Jezusu Kristusu našem Gospodu. Amen  (sv. Frančišek) 

Ne moremo mimo dobrih del, h katerim nas adventni čas kliče. Z 

veroučenci se bomo podobno kot prejšnja leta, pripravljali na božič ob 

Adventnem koledarju, ki je posvečen misijonarju v Zambiji, + p. Mihu 

Drevenšku, našemu rojaku, ki je bil doma iz Vidma pri Ptuju. P. Miha je bil 

s srcem misijonar, ki mu nobena stvar ni bila pretežka, čeprav se je srečeval 

z mnogimi problemi. Zavedal se je, da ga je Bog vseskozi ljubil in ga bo 

vedno ljubil. On mu je pa to ljubezen vračal z delom med najbolj revnimi, 

v misijonih.  

 K temu so povabljeni vsi otroci pa tudi odrasli, da naredimo kaj 

dobrega za ljudi, ki so pomoči potrebni. Z otroci bomo z majhnimi 

odpovedmi zbirali sredstva za pomoč otrokom v misijonskih deželah. 

Spoštovani starši, tudi Vi ste povabljeni, da se pridružite tej akciji. Hvala že 

vnaprej za vaš zgled in spodbudo otrokom. 

 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 ima kdo namen, 

bi lepo prosil, če lahko to pripelje do torka, 30. nov. 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. To nedeljsko nabirko, pri obeh sv.mašah, namenjamo za 

ljudi v stiski. (1/3 za domačo Župnijsko Karitas, 2/3 pa za Nadškof. 

Karitas. Že vnaprej, iskrena hvala zanjo! 

              »Ljubezen se kaže v majhnih stvareh, v pozornosti do 

vsakdanjih malenkosti, zaradi katerih se počutimo domače. V 

taki ljubezni raste vera«. 

(papež Frančišek) Primer: Nekdo od mladih je rekel: »Letos 

bom vse božično – novoletne voščilnice napisal ročno in jih 

pravočasno odposlal«. Ideja je vredna posnemanja. 

Molitev v adventnem času: Na vidno mesto postavimo adventni venec, ob 

katerem bomo skupaj molili. Zraven pa kozarec z blagoslov. vodo, da se 

bomo vsak dan z njo pokrižali.  »Gremo molit!« Odmeva zvečer po 

stanovanju. »Samo zobe še umijem do konca«. »Najstarejše še ni domov. 

Pa bi že morala priti!«  »Nalogo končujem…« 

»Najmlajšemu že oči lezejo skupaj, mene pa čaka še vso 

delo v kuhinji«. Adventni večer je, naša srca pa so obtežena 

s tolikimi življenjskimi skrbmi.  Družina, ustavi se in odpri 

srce Božji milosti. Vse bo pravočasno narejeno, če bo čas 

tudi za Boga.  

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

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



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

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

po znižani ceni.   

Za dobro voljo:  SOSED mi je ob treh zjutraj pozvonil na vrata. K sreči 

sem bil še pokonci, ker sem vadil trobento.  

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 28. nov. 2021 

1. adventna  ned.  
Nedelja Karitas      

7.30     za žive in rajne župljane  (blagoslov venčkov) 
8.30    Birmske skupine : birmanci in animatorji 
10.00   za + Janeza, vse Čelanove in Jernejškove in   
                         Matjaža Belca   (Predstavitev knjige) 

PONEDELJEK 
     29. nov.  

  Filemon 
7.30    za + Marjetko Capl obl., Jožeta in starše  
                     Klasinc 

    TOREK 
      30. nov. 

Andrej, apostol 7.30     za +  Slavico  Žunter 

    SREDA 
       1. dec.  

Edmund 
7.30     za +  Martina  Ribiča in sorod.  
              (Molitvena ura za domovino in slov. narod)  

  ČETRTEK 
       2. dec. 

Bibijana 
18.00   po namenu  (M.R.) 
                        (Molitvena ura za duh. in red. poklice)  

    I.   PETEK 
       3. dec. 

Frančišek Ksaver 
7.30     za nove duhovne in redovne poklice 
              (Obisk  bolnikov na domu) 
18.00   za + Franca  Jemca, župnika 

 I.  SOBOTA 
       4. dec.  

Barbara 
18.00    za + Antona Pleterška obl. in sorod. 
                      (Molitvena ura za družine )              

    NEDELJA  
   5. dec.  2021 

2. adventna  ned.  
 

 7.30     za  žive in rajne župljane  
10.00    za +  Barbaro Mesarič, Jakoba in Heleno  
          Klasinc obl., Marijo Dolenc in Zdravka Zupaniča 
18.00    za +  Antona Peršuha  8. dan 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

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

UMRL JE:  

Peršuh Anton,  

Mihovce 40,   

Naj počiva v miru! 

   


