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LETO 19

ŠTEVILKA 1

2. nedelja po Božiču

SVETI SILVESTER!
Sv. Silvester je bil papež. Rodil se je v 3. stoletju v Rimu, umrl pa 31.
decembra leta 335, prav tako v Rimu.
Kot papež je doživel konec preganjanja Cerkve v rimskem cesarstvu. Za
papeža je bil izvoljen le eno leto pred Milanskim edikotom (313), s katerim
je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo in enakopravnost z drugimi
verami. Cerkev je tako pod papežem Silvestrom lahko začela graditi
bazilike in templje za bogoslužje. Veliko sta jih dala postaviti sam cesar
Konstantin in njegova mati Helena. Papež Silvester si je prizadeval tudi za
enotnost znotraj Cerkve, saj so se pojavila nekatera krivoverstva (donatisti,
arianci). Leta 325 je na koncilu v Niceji v Mali Aziji (v današnji Turčiji)
obsodil Arijevo krivo vero, ki je zanikala večnost Logosa, in Jezusa
obravnavala kot običajnega človeka, in ne kot Božjega Sina. Koncilski
udeleženci so oblikovali nicejsko veroizpoved, v kateri izpovedujemo, da je
Sin »istega bistva« kakor Oče, da je Bog od Boga.
Silvester je Cerkev vodil dobri dve desetletji. Spomin nanj so obhajali že
leto po njegovi smrti, in je eden izmed prvih svetnikov iz vrst nemučencev.

VIR: Pastoralni portal

JANUAR – novoletni čas :
Pred letom dni, so bili naši stiki zelo omejeni zaradi
širjenja virusa. Mislili smo, da bo tega kmalu konec, pa
ni tako. Že tretje leto se borimo s tem virusom. Iz tega
vidimo, kako smo krhki. Ta krhkost se vidi v vsej tisti
gotovosti, ki nam je prej govorila, o naši
nepremagljivosti (vsemogočnosti). Začeli smo verjeti,
da je svet ena sama vas, potem pa smo nenadoma ugotovili, da so naši
sorodniki predaleč, da bi jih lahko obiskali.
Najhuje pa je, da smo v enem letu prišli tako daleč, da drug drugega vedno
manj poznamo. Postajamo si tujci, vedno bolj vsak k sebi, celo nasprotni.
Na eni strani so zagovorniki cepljenja, na drugi strani nasprotniki cepljenja.
Eni govorijo o medsebojni solidarnosti, drugi prisegajo na človekovo
svobodno odločitev. Med nami so gore vedno višje in doline vedno
globlje. Jezus pa še vedno moli k Očetu: »Daj, da bi bili vsi eno, kakor ti
Oče, v meni in jaz v tebi…« (Jn 17, 21). Od krsta naprej smo vsi bratje in
sestre in se moramo za to povezanost truditi in jo živeti. Naša sinoda se
začenja tukaj, drug za drugega in drug z drugim. (povzeto po S. Zore,
nadškof)
Dobro je slišati:
Akcija »Otroci za otroke«: To akcijo v naši župniji otroci že dolgo let
izvajajo. Vsako leto zberemo neko vsoto, ki je namenjena
otrokom v misijonskih deželah. S tem, ko se naši otroci
odrečejo kakšni sladkariji in to vsoto namenijo otrokom v
misijonih, jim s tem veliko pomagajo. Tukaj bi vas prosil,
spoštovani starši, bodimo zgled otrokom, pogovarjajte se o
tem, da nimajo vsi otroci po svetu toliko stvari kot mi, zato
je prav, da jim pomagamo.
Dragi otroci, spoštovani starši, lepo prosim, poiščite »šparavčke«, ki
ste jih dobili na začetku adventnega časa, dajte vanje, vsaj kakšen euro,
(tudi otroci) in to prinesete po novem letu v cerkev k jaslicam, ali k
verouku in oddajte katehetu. To je majhno delo ljubezni, ki Vam bo v
veliko večji meri povrnjeno.
Verski časopisi: Hvala vsem, ki ste že plačati naročnino. Še imate čas do
konca januarja: OGNJIŠČE = 35,- €; Mohorjeve knjige = 51,- €;
PRIJATELJ = 13,80 €. Misijonska obzorja = 9,-, Milijonar dobrote = 6,- €.

Drugi božični blagoslov: Prvi je bil na božični večer,
drugi je na starega leta dan. In tretji na predvečer Svetih
Treh Kraljev. Hvala vsem, ki ste to naredili. Naj bo ta
blagoslov zahvala za nazaj in prošnja za naprej.
Kratka statistika: Krsti: vseh = 20; 6 fantov, 14 deklic.
17 domačih, 3 od drugod; Poroke: 6 in vse domače; Pogrebi: Vseh =37;
19 moških in 18 žensk. Od teh 20 sprevidenih in 17 nesprevidenih. Vzrok
smrti: kap = 7x, rak = 6x, pljučnica = 5x, kovid = 5x, ostali, različni vzroki.
Sv.obhajila = 9.000. Prvoobhajanci = 17. Birmanci = 22. Povzetek
pastoralnega in gospodarskega dela, sledi po novem letu.
Odposlane svete maše: 12x za + Franca Kanclerja; 8x za + Antona
Mohorka; 6x za + Antona Peršuha; 4x za + Ano Lah; 4x za + Ivano Sojč;
2x za + Ivano Kmetec; 1x za vse + Pernatove; 1x v zahvalo; 1x za +
Stanka, Jožefa in Nežo Fingušt in Franca Frangeža; 1x za + Marijo,
Štefana, in Franca Korena in Marjana Rogina; 1x za vse + Medvedove iz
Dragonje vasi; 1x za zdravje; 1x za + Antona Sagadina.
Zahvala za mašne namene (intencije). Spoštovani župljani, lepo se Vam
zahvalim, da naročate sv.maše za Vaše rajne in druge namene. Bogu hvala
in Vam, da mi sv. maš ne manjka. Vemo, da ni po vseh župnijah tako. Tako
dobri ste, da imam jaz dovolj sv. maš in da jih lahko pošljem še tistim
duhovnikom, ki jih nimajo. Letos sem poslal drugim duhovnikom 236 sv.
maš. Iskrena hvala zanje. Če mi ne pozabimo naših rajnih, tudi drugi ne
bodo pozabili na nas, ko se bomo poslovili od tod.
O tem se premalo govori:
*Molimo vsak dan toliko minut, kolikor let imamo.
*Če je kdo bolan in leži doma, pravočasno pokličite
duhovnika. Če je v bolnišnici, pokličite bolniškega
kurata. Za bolnišnico na Ptuju, je bolniški kurat p.
Milan Kos, tel. štev. 041/260 724. Za bolnišnico v
Mariboru je bolniški kurat p. Ivan Hočevar, tel.:
041/286 352. Posebej v tem času korone, ko ne more
domači župnik v bolnišnico, pokličite bolniškega kurata, ki ima posebno
dovoljenje in vstop v bolnišnico vsak trenutek.
Novoletno voščilo: Izteka se leto in se sprašujemo: »Je bilo vse postorjeno,
vse poravnano, vse odpuščeno«. Če je tako, potem lahko gremo v
novega. Naj nam nebeška Mati Marija stoji ob strani skozi vse leto
2022. Naj mi in naši bližnji ostanemo zdravi, naj v nas živi čut za
sočloveka in naj nas življenje bogati in krepi tudi za trenutek, ko

bomo v večnosti stopili v objem Boga Očeta. Naj bo zdravo, mirno in
blagoslovljeno. Hvala za vse vsem in vsakemu posebej! Vaš župnik Janko.

OZNANILA:
DAN

NEDELJA
2. jan. 2022
PONEDELJEK
3. jan.
TOREK
4. jan.
SREDA
5. jan.
ČETRTEK
6. jan.

GODUJE

SVETA MAŠA ZA:

7.30
2. ned. po božiču
10.00
14.00
7.30
Genovefa Pariška
11.00

za žive in rajne župljane
za + Marijo in Jožefa Goričana in Klasinčeve
Molitvena ura pred Najsvetejšim
za + Jožico Krepek obl.
Pogreb + Marije Pišek

Elizabeta Seton

7.30 za + Slavico Žunter

Janez Nepomuk

7.30 za + Marijo Paj obl. in Franca
(Molitev za slov. narod in domovino)

Sveti Trije Kralji 9.00 za + starše in sorodnike (Blagoslov vode)
18.00 za + Franca Fingušta obl., Nežo in sorod.
(Molitvena ura za duh. in red. poklice)

7.30 za + Branka Puklavca 8. dan
18.00 za + Antona Pernata obl. in 2x starše
7.30 za + Antona Peska obl. in 2x starše
Severin Noriški
18.00 za nove duhovne poklice in svetost duhovnik.
7.30 za žive in rajne župljane
Jezusov krst
10.00 za + Elizabeto in Jakoba Almasi
14.00 Molitvena ura pred Najsvetejšim
Čiščenje in krašenje: Iskrena hvala vsem
UMRLA JE:
pridnim iz Cirkovc za lepo in urejeno cerkev
Pišek Marija,
znotraj in drugih prostorov in očiščen sneg na
Cirkovce 68/b,
dvorišču in okoli cerkve. V mesecu januarju pa
stara 69 let
lepo prosim vaščane Sp. Jablan.
Naj počiva v miru!
I. PETEK
7. jan.
I. SOBOTA
8. jan.
NEDELJA
9. jan. 2022

Rajmund Penjaf.

Dežurni ministrant:
MIKLOŽIČ GAŠPER

UMRL JE:
Puklavec Branko,
Cirkovce 48,
star 66 let
Naj počiva v miru!
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zupnija-cirkovce.si

