
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

ALI SO EVANGELIJI ZGODOVINSKE PRIPOVEDI? 

V evangeljskem odlomku slišimo besede, s katerimi sv. Luka začenja svoj 

evangelij: 

 

»Ker so že mnogi poskušali urediti poročilo o dogodkih, ki so se zgodili 

med nami, kakor so nam jih izročili tisti, ki so bili od začetka očividci in 

služabniki besede, sem sklenil tudi jaz, ko sem vse od začetka natančno 

poizvedel, tebi, nadvse odlični Teófil, vse po vrsti popisati, da spoznaš 

zanesljivost naukov, o katerih si bil poučen.« 

 

Luka posveča svoj spis nekemu Teófilu, čigar ime je verjetno simbolično 

(Teófil namreč pomeni »Božji ljubljenec« ). Preden začne pisati pripoved o 

Jezusovem življenju, v gornjem odlomku razloži merila, ki so ga pri tem 

vodila. Zagotavlja nam, da poroča o dogodkih, za katere pričujejo očividci 

in katere je tudi on sam »natančno preveril«. Vse to je storil z namenom, da 

bi se bralec lahko zanesel na trdnost naukov, ki jih prinašajo evangeliji. 

To nam ponuja priložnost, da na kratko spregovorimo o problemu 

zgodovinskosti evangelijev. Vsako nedeljo razlagamo Jezusove besede ali 

dela, ki jih je storil v svojem življenju; toda kakšno zagotovilo imamo, da 

so pripovedi o njih verodostojne? Ali so se ti dogodki res zgodili ali pa so 

jih drugi Kristusu pripisali? Tega problema ne moremo pustiti odprtega. 

 

VIR: Cantalamessa  
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župnije Cirkovce 
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JANUAR, čas načrtovanja, čas izročanja v Božje varstvo :  
 

Teden molitve za edinost kristjanov: 

Naslov molitve za edinost je »Videli smo, da je vzšla 

njegove zvezda in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2)  

Prosimo v duhu Jezusove molitve,, ko je prosil Očeta: 

,Da bi bili vsi eno,. Vsi brez razlik, moramo ne samo 

zagovarjati to trditev, ampak tudi živeti.  

Zvezda na nebu, ki so jo ugledali modri z Vzhoda, je znamenje upanja. 

Vodila jih je k še večji luči, ki je Jezus, Luč, ki razsvetljuje vsakega 

človeka. Vstopil je v našo temo in nam daje moč, da sedaj postanemo mi 

zvezda, ki razsvetljuje pot k Jezusu. Tako bomo znamenje Božje 

navzočnosti med nami.  

 Naša molitev naj objame tudi trpeča ljudstva na Srednjem Vzhodu. 

Na ozemlju, kjer je zibelka krščanstva, so kristjani le še manjšina. 

Manjšina, ki izginja, odhaja v neznano, ugaša brez glasu, trka na vrata 

Zahoda in prosi pomoči.  »Srednji Vzhod danes joka, trpi in molči, 

medtem, ko ga drugi teptajo v hlepenju po moči in bogastvu,« 

je rekel papež Frančišek.  

 V teh ko se še kristjani zbiramo ob jaslicah, se v 

molitvi pridružimo modrim-svetim trem kraljem in se v 

molitvi povežimo s temi narodi. Čim bližje bomo 

Novorojenemu, tem bolj bomo tudi eno med seboj. 

 

Dobro je slišati:   

Sinoda: Kdo je pripravljen…! 
V nekem kraju, blizu Cape Towna, je pri nedeljski maši bila polna cerkev 

vernikov. Med pridigo je govoril, kako so verniki dolžni pričevati za svojo 

vero, tudi za ceno lastnega življenja.  

Nenadoma je v cerkev vdrla skupina oboroženih gverilcev s pokritimi 

obrazi.  Eden od njih je zakričal: »Kdor je pripravljen prejeti strel za 

Kristusa, naj ostane v cerkvi tam, kjer je!« V trenutku se je večina vernikov 

gnetla na izhodnih vratih, da bi se rešila. V cerkvi je ostalo samo okrog 20 

oseb. Tedaj si je vodja gverilcev snel masko, pogledal 

mašnika in mu rekel: »Dobro, oče. Rešil sem te vseh tistih 

kristjanov »na papirju«. Zdaj nadaljuj z mašo in računaj na 

to malo skupinico vernikov«.  

In odšel je s svojimi možmi. 



»… Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal.« 

Jezus mu je rekel: »Resnično povem ti: to noč, preden bo petelin zapel, me 

boš trikrat zatajil.« (Mt 26,33-34).   

Sinoda je, hoditi in delati skupaj, se podpirati, pomagati in pričevati, kdo 

smo in komu pripadamo. Če bodo mladi videli, da tako delamo in to 

živimo, bodo šli za nami.   

Akcija »Otroci za otroke«: To akcijo počasi zaključujemo. Otroci so 

prinesli nekaj svojih »šparavčkov« in oddali katehetom, ali pustili pri 

jaslicah v cerkvi. Ko bodo ti njihovi darove prešteti, bo objavljeno, koliko 

so zbrali. Vsem, ki ste že prinesli iskrena hvala. Če pa še kdo namerava in 

še ni uspel, je zadnji termin v nedeljo 30. januarja. Hvala za spodbudo 

staršem in otrokom za njihov čut za potrebe drugih.  

O tem se premalo govori:   

VEDETI IN SPREMENITI 

Mlad prodajalec knjig se je odpravil v kmečko okolje. Ko je zagledal 

kmeta, ki se je gugal v naslonjaču pred hišo, se mu je približal in z 

navdušenjem rekel. »Gospod,« pravi »imam knjigo, ki vam bo povedala, 

kako boste lahko desetkrat bolje kmetovali, kot to počnete sedaj.« Kmet se 

je mirno gugal naprej. Čez nekaj časa se je ustavil, 

pogledal mladega prodajalca in rekel: »Mladenič, ne 

potrebujem tvoje knjige. Saj že sedaj vem, kako bi 

moral desetkrat bolje kmetovati.« (Drobne zgodbe za 

dušo, st. 81) 

Ljudje marsikaj vemo. Večkrat dobro vemo, kaj je z 

nami narobe. Toda manjka nam volje, da bi postali boljši. 

Župnijski pastoralni svet: Če hočemo kaj spremeniti, se moramo o tem 

prej pogovoriti. Vsi opažamo, kako je v cerkvi drugače, 

kot pred korono. Gotovo razmišljate, da je treba nekaj 

spremeniti. Povejmo, kaj je dobro, kaj ohranimo in kaj 

spremenimo. Kje so težave in kaj nas moti, da to 

izboljšamo.  Zato Vas lepo povabim in prosim, da se 

dobimo v nedeljo, 30.januarja, ob 18.30 v »Zimski kapeli«.   

 

 

Za dobro voljo: ALKOHOL – ''Kaj jemljete proti Coroni?'' ''Alkohol.'' 

''Pa pomaga?'' ''Proti Coroni ne, toda lažje prenašam idiote, ki Corono 

zanikajo.'' 

 

 



Dežurni ministrant:  
 

PERNAT BLAŽ 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
 23. jan.  2022 

3.navadna ned. 
 
 

7.30     za žive in rajne župljane     
10.00   za +  Antona  Pernata  obl.  
           Pri maši poje »Vojniški oktet«, mini koncert po maši 
14.00   Molitvena ura pred Najsvetejšim 
19.00   Srečanje:   Zakonska Skupina  II. 

PONEDELJEK 
      24. jan.  

Frančišek Saleški 
7.30    za  zdravje in v zahvalo 
19.30   Srečanje za starše in botre birmancev; ga. Polona 
              (po  ZOOMU) 

    TOREK 
    25. jan. 

Spreobrnitev 
apostola Pavla 

7.30     za  +  Amalijo  Germadnik 

    SREDA 
     26. jan.  

Timotej in Tit 7.30     v dober  namen 

  ČETRTEK 
     27. jan. 

Angela  Merici 
18.00  za +  Ivanko Sagadin in 2x starše 
            Molitvena ura za duhov. in redov. poklice  

    PETEK 
     28. jan. 

Tomaž Akvinski 18.00    za  +  Martino in Martina  Jerič 

    SOBOTA 
     29. jan.  

Valerij, škof 
7.30      za +  Branka  Puklavca  30. dan 
18.00    za + Ano in Jožefa Premzl in starše Rodošek 
               Molitvena ura za družine          

    NEDELJA  
   30. jan.  2022 

4. navadna  ned.  

  7.30      za  žive in rajne župljane 
10.00      za +  Gregorja  Vaupotiča  obl. 
14.00     Molitvena ura pred Najsvetejšim 
18.00     za +  Janeza  Baklana  30. dan 
19.00     sestanek - srečanje članov ŽPS 

Čiščenje in krašenje cerkve: Iskrena hvala vsem skrbnim in zavzetim iz Sp. 
Jablan, ki so v tem mesecu odgovorno skrbeli za lepo cerkev, Zimsko kapelo in 
župnišče. Boglonaj! V naslednjem mesecu pa lepo prosim vaščane Zg. Jablan. 
 
 
 
 
 

 
 

 

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:  

Čelan Jožef, 

Sp. Gaj 43, 

Naj počiva v miru 

    


