
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

BODITE BUDNI! 

Danes začenjamo prvo leto v triletnem bogoslužnem ciklusu. V njem nas 

bo spremljal evangelij po Mateju. Po starodavnem izročilu (danes se o tem 

precej razpravlja) naj bi Matej napisal svoj evangelij v aramejščini, čeprav 

je do nas prišel samo v grški verziji. To je najbolj celovit evangelij in to 

nam pojasni njegovo privilegirano mesto, ki ga je v Cerkvi vedno imel. 

Nekatere značilnosti tega evangelija so: obsežnost zapisov Jezusovega 

nauka (znani govori, med njimi govor na gori), pozornost na odnos med 

postavo in evangelijem (evangelij je »nova postava«). Imamo ga za najbolj 

»cerkveni« evangelij zaradi pripovedi o Petrovem prvenstvu in zaradi 

uporabe izraza Ecclesia – Cerkev, ki ga ne najdemo v drugih evangelijih. 

Beseda, ki v današnjem evangeliju na poseben način izstopa, je: 

»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod.« 

 

Medtem, ko se začenja bogoslužno leto, se koledarsko leto bliža svojemu 

koncu. Sklepa se še en krog. Na drevesnem deblu vsako minulo leto pusti 

svojo sled: na odžaganem deblu lahko vidimo zelo dobro opazne letnice. 

Tako se dogaja tudi pri človeku. Jesenska narava nas vabi k razmišljanju o 

času, ki mineva. To, kar je pesnik G. Ungaretti rekel o vojakih v kraških 

okopih med prvo svetovno vojno, velja za vse ljudi: 

»Kakor jesensko listje na drevju smo.« 

 

VIR: Cantalamessa 

M A R I J I N   L I S T 
župnije Cirkovce 

27.11.2022                 LETO 19                     ŠTEVILKA   48                   1.adventna nedelja 



DECEMBER:   Mesec Karitasa in začetek adventnega časa   

Danes je »Nedelja Karitas« in nabirka te nedelje se razdeli takole: 2/3 gre 

za Nadškofijsko Karitas v Mariboru, 1/3 pa za Župnijsko 

Karitas Cirkovce. Prisrčna hvala že vnaprej za Vaš dar in 

pomoč.  

V Mariboru, v gradu, ki je v neposredni bližini 

Frančiškanske cerkve, je zelo lep muzej. In v eni od sob je 

tale napis: »Na splošno so tako v umetnosti kot v praktičnem življenju, 

priporočljiva naslednja pravila, ki izhajajo iz naravnega prava: »Vztrajaj, 

uči se, trdo delaj, bodi pristen in izviren, imej pogum, bodi angažiran, bodi 

človek v resničnem pomenu besede, izpolni svoje dolžnosti, spoštuj zakone, 

živi za človeka, saj bo tudi on živel zate, predvsem pa bodi človek srca. 

Potem, ne boš nikoli oskrunil dostojanstvo človeka«. (E. Lannoy, 1852) 

Ta misel velja za vse nas. Če bomo najprej ljudje srca, bomo tudi ljudje 

dobrote in medsebojne pomoči. In to je Karitas v praksi. Prisrčna hvala 

vsem in vsakemu posebej, da ste ljudje srca, ki ne vidite samo sebe, ampak 

tudi tiste, ki nimajo.   

Razlaga simbolike adventnega venca 
Adventni venec je iz rastlinja spleten venec s štirimi svečami, 

ki ponazarjajo štiri adventne nedelje. Kot okras in liturgični 

simbol adventnega časa, prevzet od germanskih narodov, se 

je v Sloveniji uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja. Večji 

venec s štirimi svečami visi ali je postavljen v cerkvah na 

vidnem mestu v prezbiteriju, vsako adventno nedeljo pa na njem prižgejo 

dodatno svečo.  

Molitev v adventnem času: Toliko stvari je, ki jih ne obvladamo. Zato 

»…prosite in boste prejeli«, pravi Jezus. Pridite, skupaj prosimo, verjemite, 

da ne bo zaman. Lepo povabljeni v adventnem času.    

 

SLOMŠKOV KOTIČEK: Slomšek je bil vsestranski človek in v 

počitnicah je zelo rad potoval – pretežno peš. Danes ga srečamo kako 

potuje po Krajnski, Koroški, Sp. Štajerski in Hrvaški deželi. Človek, ki 

prepotuje nekaj dežel, mora postati modrejši. V Ziljski dolini na Koroškem 

je opazil nekaj, česar ni srečal v nobeni deželi. Pod vsako 

lipo v vasi je oder za muzikante. Tam se zbere cela vas in 

ob praznovanju plešejo poseben ples v enem krogu. 

Podobno tudi na Hrvaškem. Zanimivo je bilo srečanje v 

Ljubljanskem bogoslovju. V sobi so po trije bogoslovci, 

ker ima vsak svojo posteljo, mizo in klečalnik.  



Zvečer  je šel v gledališče, kar za duhovnika ni bilo običajno. In tam sreča 

še dva duhovnika in oba iz Štajerske. V gledališču opazi Slomška pesnik 

dr. France Prešeren, se mu približa in ga prav prisrčno pozdravi. Pa se 

Prešeren pošali in reče: »Bom jutri povedal kanoniku Pavšeku, da je v 

gledališču videl celovškega spirituala«. Po predstavi je Prešeren povabil 

Slomška na večerjo v gostilno, kjer se mu je 

posebej zahvalil za pesmarice, priročnike in knjige, 

ki jih piše. Naslednji dan je šel v samostan v 

Stično, kjer je bil zelo razočaran. Pol samostana je 

vojašnica, ki je v slabem stanju, druga polovica pa 

uradniki v pisarnah. V tako velikem samostanu ni bilo sobe za prenočitev 

duhovnika.   (Se nadaljuje)  

KARITAS: Spoštovani dobri ljudje, vse kar ste do prejšnje 

sobote prinesli, so že odpeljali. Koliko je bilo teh dobrot, je bilo 

objavljeno v prejšnji štev. ML. Dodatno ste še prinesli nekaj 

moke. Koliko je bilo pšenice, Vam povem takoj ko jo odpeljejo 

v mlin. Prav tako koliko smo dobili zanjo moke. Spoštovani dobri ljudje, 

iskrena hvala še enkrat za Vaš čut in pomoč tistim, ki nimajo dovolj! Bog 

Vam povrni z zdravjem in blagoslovom pri delu še naprej.  

SLAVILNI VEČER:  Z glasbeno skupino »SVETNIK«. Slavljenje in 

adoracija, v soboto, 3.12.2022, ob 18.00 uri.  

Pridi in Gospoda izkusi na novo v slavljenju v sodobni 

glasbi, molitvi, adoraciji (molitev pred Najsvetejšim) in 

njegovem miru. 

Že danes si zapišite v koledar, ,,ta večer sem zaseden,, in 

toplo vabljeni, pridite. Ne bo vam žal!   

Miklavževanje: V ponedeljek, 5. 12. 2022, ob 18.00, 

vabimo otroke do 10. leta starosti na miklavževanje. 

Hvaležni bomo za prostovoljne denarne prispevke. V ta 

namen bo v cerkvi pripravljen nabiralnik. (Odbor za 

miklavževanje)  

Duhovna obnova za župnijske sodelavce: Lepo povabljeni vsi ožji 

sodelavci v župniji (člani ŽPS, ŽK, Molitvene skup., bralci Božje besede, 

člani Zakonskih skupin, pobiralci denarja, pevci…), na kratko duhovno 

obnovo pred božičem, ki jo vodi ljubljanski pom. škof Franc Šuštar, v 

Celju pri Sv. Jožefu, v soboto, 3. dec.2022. Začetek ob 9.30, zaključek s 

kosilom ob 13.00. Prosim prijavite se ga Vidi ali meni do srede, 30. nov. 

zvečer, da se dogovorimo glede prevoza. Ob tem nimate nobenih 

obveznosti, razen tega, da se prijavite in pridite. Lepo, lepo povabljeni! 



Dežurni ministrant:  
 

MIKLOŽIČ GAŠPER 

Za dobro voljo: FANT: ''Bi ti hotela postati moja žena?'' – Ona: ''Se ne 

spomniš nič boljšega?'' – On: ''Že, že, toda tiste nočejo.'' 

OZNANILA:     

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
     27. nov. 22  

1. adventna ned. 
Nedelja Karitas  
 
 
 

7.30      za žive in rajne župljane 
10.00   za 2x + Antona Ekarta, Justino in teto Pepco 
11.15   Krst: Auer  Zarja 
14.00   Molitvena ura pred Najsvetejšim v advent. času  
19.00   Srečanje: Zakonska skupina  II. 

PONEDELJEK 
      28. nov..  

Katarina Laboure 
7.30     za + Janeza, Vse Čelanove, Jernejškove in  
                      Mateja Belca 

    TOREK 
     29. nov. 

Filomen, muč. 7.30  za + Franca Draškoviča obl., Marijo, Janka in sorod. 

    SREDA 
      30. nov.  

Andrej, apostol 7.00     za +  Marjetko Capl obl., Lojzko in Jožeta  

 10.00     Srečanje vseh članov Cerkvenih sodišč v LJ. 

   ČETRTEK 
      1. dec. 

Edmund 
Campion 

18.00   za  +  Julijano in Janeza Klasinc in sorod. 
               (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)   

     I.  PETEK 
        2. dec. 

Bibijana 
7.30       za nove duhovne in redovne poklice 
               Obisk bolnikov po domovih (ob prvih petkih) 
18.00     za +  Angelo Trčko obl. in Štefana 

   I.  SOBOTA 
       3. dec.   

Frančišek Ksaver 
7.30       za  +  Terezijo Medved obl. in Janeza 

17.00      Slavilni večer z gosti skupine »Svetnik« 
(Molitev pred Najsvetejšim s petjem glasbo in recitalom)    

   NEDELJA 
    4. dec.  2022  
 

2. adventna ned. 
Barbara 

7.30      za  žive in rajne župljane   
8.30    Govorilne ure za starše veroučencev 
8.30     Birmske  delavnice  z animatorji 
10.00    za +  Ivanko  Gradišnik  obl. 
14.00   Molitvena ura pred Najsvetejšim v advent. času  
20.00   Srečanje staršev in birmancev z ga. Polono Vesel 
             Mušič  (po  zoomu ! ) 

Koledar in Pratika za l. 2023: Oboje lahko dobite pri ga. Vidi. Vas pričakuje! 
 

 

 

 
 

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


