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JEZUSOVO DAROVANJE V TEMPLJU - SVEČNICA
Drugega februarja obhajamo praznik
Gospodovega darovanja v templju.
Po obredu blagoslavljanja sveč je
praznik znan kot svečnica oz.
praznik luči. Do tega praznika je na
slovenskem navada, da naše domove
krasijo jaslice. Na ta dan po cerkvah
blagoslavljamo sveče. Sveča ima
velik simbolni pomen: ponazarja
prazničnost in razsvetljenje, ker
premaguje temo ter kristjana
opominja, da mora biti otrok luči.
Za redovnike in redovnice je svečnica dan Bogu posvečenega življenja. Dan
zahvale, molitve za svetost in zvesto hojo za Gospodom.
Štirideset dni po rojstvu Jezusa njegovi starši odnesejo v tempelj, da bi ga postavili
pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: »Vsak moški prvorojenec
naj se imenuje svet Gospodu, in da bi žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi
postavi: dve grlici ali dva golobčka.« (Lk 2, 22-24)
»Ko starši Jezusa prinesejo v tempelj, se tam z Jezusom srečata starčka Simeon in
Ana. V templju se zgodi srečanje med dvema paroma: na eni strani mlada Marija in
Jožef, na drugi starčka Simeon in Ana. Starčka sprejemata od mladega para, mladi
par zajema od starčkov. Marija in Jožef namreč v templju najdeta korenine ljudstva
in to je pomembno, saj se Božja obljuba ne uresniči individualno in v trenutku,
ampak skupaj in skozi zgodovino. Prav tako najdeta korenine vere, saj vera ni
pojem, ki bi se ga naučili iz knjige, ampak je umetnost življenja z Bogom, ki se je
naučimo iz izkušnje tistih, ki so hodili pred nami po poti. Tako mladi par ob
srečanju s starčkoma odkrije, kdo je v resnici. In starčka proti koncu svojih dni
prejmeta Jezusa, smisel njunega življenja. S tem dogodkom se uresniči Joelova
prerokba: "Vaši starčki bodo imeli sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja." (Jl
3,1) V tistem srečanju mladi par vidi svoje poslanstvo in starčka uresničita svoje
sanje.« (papež Frančišek)
Dogodek Jezusovega darovanja v templju je tako za nas vse lahko velik izziv. Izziv
za starše, da bi se zavedali odgovornosti posredovanja izkušnje vere, izkušnje
življenja z Bogom za mladi rod. Da bi cenili duhovno bogastvo starejših, predvsem
starih staršev in jim dovolili, da s svojo izkušnjo vere bogatijo svoje otroke in vnuke.

Izziv za mlade, da bi ob srečevanju z živim Jezusom odkrivali svojo življenjsko pot
in poslanstvo.
Izziv za starejše, da v srečevanju z Jezusom v molitvi podpirajo mlade in z zglednim
krščanskim življenjem, z odprtostjo za pomoč mladim, kažejo, kakšna naj bo
dejavna vera.
Izziv za vse, ki smo se določili tesneje hoditi za Jezusom v redovniškem poklicu, da
bi nam srečevanje z Jezusom dajalo moč in pogum, da bi z vsem žarom ljudi vodili
k Njemu.
Izziv za slehernega kristjana, da bi mu srečanje z Jezusom dajalo pogum v
življenjskih preizkušnjah, da bi ga srečanje z Njim napravilo srečnejšega, notranje
zadovoljnega, odprtega za potrebe drugih, pripravljenega darovati se za druge in jih
osrečevati.
župnik Drago
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ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE

16. 2.

Smrjene

Marija Pibernik,
Petra Pavlin,
Alojzija Kramar

1. 3.

Želimlje

Vida Okorn,
Anica Ogrinc,
Sonja Ogrinc –
Pišek

BRANJE BERIL
NEDELJA
2. 2.
NEDELJA
9. 2.

NEDELJA
16. 2.

Franci Kramar
Katja Jeršin
Vesna Boh
10.00
Darko Kogoj
Matevž Jeršin
7.30
Barbara Šporar
Damjana Giovani
10.00
Marko Miklič
Anka Gačnik
7.30
Jože Okorn
družina Sajovec
10.00
Marija Jakič

7.30

NEDELJA
23. 2.
NEDELJA
1. 3.

7.00
10.00
7.30
10.00

Andreja Okorn
Gašper Kranjec
Petra Giovani
Jože Senegačnik
Rok Grm
Darja Golob
Špela Trdan
Aleš Strajnar

NAPOVEDNIK DOGODKOV
• Ponedeljek, 17. februar, ob 19.30 molitev za župnijo v kapeli Salezijanskega
zavoda.
• Sreda, 26. februar, pepelnica, začetek postnega časa. Pri maši na pepelnico in v
nedeljo po njej bo obred pepeljenja.
• Nedelja, 22. marec, volitve članov Župnijskega pastoralnega sveta za obdobje
2020 – 2025.

V PRETEKLEM LETU JE BILO NAREJENO:
☺ V prezbiteriju in obeh zakristijah je
bil odstranjen stari tlak, pod novi tlak
(kraški kamen) pa nameščeno talno
gretje. Ostanek starega krstilnika (iz
nekdanje krstilnice, ki je bila na
mestu, kjer je sedaj spovednica) je bil
prestavljen k stranski steni, na njegovo
mesto pa postavljen novejši krstilnik,
z novo, večjo kamnito posodo, ki do
sedaj ni bil v uporabi. Kamnosek je
izdelal tudi nov kamnit podstavek
desnega kropilnika pod korom, ki je
zaradi luščenja kamnite noge bil v nevarnosti, da se podre. Kupljenih je bilo 12
oblazinjenih stolov za duhovnika in ministrante. Poleg naštetega je bil obnovljen
kamnit rob oltarne mize glavnega oltarja, ki je razpadal. V desni zakristiji so bile
odstranjene stopnice in dimnik. S tem se je pridobil dodaten prostor, na katerem je
postavljena nova omara za hrambo mašnih oblačil in drugih pripomočkov. V obeh
zakristijah in v spovednici so bila zamenjana okna. V desni zakristiji so bila
nameščena nova hrastova vhodna vrata.
☺ Kupljeni so bili trije mašni plašči. Stari plašči so bili povsem iztrošeni.
☺ Obnovljenih je bilo več liturgičnih posod (kelih, ciborij, patene). Prav tako je
obnovljen tudi svečnik velikonočne sveče.
V NAČRTU JE:
♦ Pleskanje notranjosti cerkve.
♦ Ureditev poda na koru.
♦ Ureditev prostora pod stopniščem na kor (skladišče pripomočkov za čiščenje).
♦ Postavitev nove omare v levi zakristiji, ki bo služila za hrambo ministrantskih
oblek in cerkvenih prtov.
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ZAHVALA
Ob vseh zgoraj naštetih opravljenih delih, se želim zahvaliti vsem darovalcem, še
posebej vsem, ki iz meseca v mesec darujete pri
darovanju ob prvi nedelji v mesecu. Zahvala vsem, ki
namenjate svoj dar za cerkev ob pogrebih, krstih,
porokah ali ob kakšnih drugih priložnostih. Hvala vsem,
ki žrtvujete svoj čas in tudi s svojimi rokami prispevate,
da naša cerkev počasi, a vztrajno postaja lepša. Hvala
vsem, ki vsa dogajanja v naši župniji spremljate s svojo
molitvijo.
Hvala tudi vsem, ki ste ob blagoslovu domov izkazali gostoljubje svojemu
duhovniku in mnogi ob tem namenili tudi svoj dar. Boglonaj!

V cerkvi pozdravljamo novo članico: Klara Jalen, Smrjene
*****************************************************************************************

SVETE MAŠE
dan
po 3. 2.
to 4. 2.
sr 5. 2.
če 6. 2.
pe 7. 2.
so 8. 2.

po 17. 2.
to 18. 2.
sr 19. 2.

ura/kraj
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00

če 20. 2.

19.00

pe 21. 2.
so 22. 2.

19.00
19.00
7.30
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
7.30
10.00

ne 9. 2.
po 10. 2.
to 11. 2.
sr 12. 2.
če 13. 2.
pe 14. 2.
so 15. 2.
ne 16. 2.

ne 23. 2.
po 24. 2.
to 25. 2.
sr 26. 2.
če 27. 2.
pe 28. 2.
so 29. 2.
ne 1. 3.

mašni namen
- v zahvalo
+ Marija in Janez Fink
- po namenu (J. K.)
+ Frančiška Jakič (Slavko Podlogar z družino)
+ Franci, obl. in Katarina Jakopin
+ Ivan, obl. in Ana Kranjec
++ iz družin Virant in Lovšin
- živi in ++ župljani
- po namenu
+ Ljudmila Jeršin, obl.
- v zahvalo za zdravje
+ Marko Brence
+ Jože Jakič (d.d. Meglenovi – Mihov štradon)
- za zdravje, pravo pamet in srečno zadnjo uro
+ Jože Trontelj, obl. in starši
- živi in ++ župljani
+ Ana Lovšin, obl. in ostali iz družine
+ Janez Klančar (d. Mima Adamič)
+ duh. Stanislav Perčič
+ Marija Škrjanc (d.d. Skubetovi iz Ajdovca in
Lipovca)
- po namenu
+ Jože, obl. in Marija Škrjanc
+ Franc Perhaj, obl.
- živi in ++ župljani
- za srečno vožnjo
+ Emilija Škrjanec, obl.
+ Janez Jeršin, obl. in Frančiška Vesel
+ Frančiška Jakič (d.d Ciril in Tončka Podlogar)
+ Milan Virant (d. družina Jeršin – Vrh)
+ Niko, obl. in Dragica Padar
++ starši Novak
- živi in ++ župljani

