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4. JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA, 2. 2. 2020 

 
NEKATERI GODOVI  
 

Ponedeljek: Blaž, škof in mučenec   
Sreda: Agata, devica in mučenka   
Četrtek: Pavel Miki in drugi Japonski mučenci 
Petek: Prvi petek – obiski na domovih 
Sobota: Jožefina Bakhita, redovnica; Prešernov dan                   
NEDELJA: 5. NEDELJA MED LETOM   
   

SVETE MAŠE 
 

NEDELJA (2.2.)  ob   9h:   Za farane 
Ponedeljek    ob 17h:  Vsi Galičičevi  
Torek     ob   7h:   Po namenu  
Sreda                 DOMA NI SV. MAŠE       
četrtek    ob 17h:  Po namenu                   
Petek ob 17h:  Po namenu    
Sobota ob 17h:  Ciril Slabe, obletna   
NEDELJA ( 9.2.)         ob   9h:  Za farane 
 

 Na svečnico to nedeljo je ob zaključku božičnega časa in na praznik Jezusovega 
darovanja v templju blagoslov sveč. Prerok Simeon Jezusa imenuje luč v 
razsvetljenje poganov in slavo Izraela svojega ljudstva. Sveča je simbol Kristusa, ki 
je luč sveta, pa tudi naš simbol, če smo njegovi učenci in pričevalci. Ker je tudi prva 
nedelja, bo po maši darovanje za razsvetljavo, svečavo, ogrevanje, pa tudi za našo 
novo pridobitev – ekran za pesmi.  

 Tisti, ki niste naročeni na Družino  ob izhodu sprejmite knjižico Kuhajmo z 
Markom Čižmanom z recepti za izbrane dobrote. Dodana je posebna naročilnica, ki 
vam bo omogočila prejemanje 3 zaporednih številk brezplačno, potem boste pa lahko 
(ali pa ne!)  postali redni naročniki Družine (plakat!).  

 Člani ŽPS in predstavniki drugih skupin po sv. maši povabljeni v učilnico, da 
dobite glasovnice za kandidatno listo za novi ŽPS, ga bomo izbirali na četrto postno 
nedeljo, 22. marca letos. 
 
 

 Svečnica – praznik luči - praznik Jezusovega 
darovanja v templju 

 

Svečnica, ki jo obhajamo 2. februarja, je pri nas zadnji dan božičnega časa. Na ta 
dan praznujemo praznik Jezusovega darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset 
dni po božiču, praznik pa je dobil tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po 
cerkvah blagoslavljamo sveče. 
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Na Slovenskem je še vedno lepa navada, da do tega dne domove krasijo božične 
smrečice, gotovo pa jaslice, ki pa jih je prav na svečnico treba razdreti, o čemer pojo 
tudi nekatere svečniške kolednice. Praznik, ki ima poganski izvor, je na Slovenskem 
že dolgo zasidran kot del cerkvenega leta, saj tega dne obhajamo spomin Marijinega 
očiščevanja, pa tudi njenega srečanja s Simeonom. Bogoslužno ime praznika je 
Jezusovo darovanje. 
 
Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v tempelj, je tam srečala 
častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je dete v njenem naročju Mesija. 
Danes obhajamo svečnico predvsem kot praznik luči pred nastopom tako 
imenovanih svetnikov – pomladinov. Obhajamo jo v dneh, ko so dnevi že malenkost 
daljši in je že slutiti pomlad, ki prinaša več luči, po kateri so nekdaj hrepeneli vso 
dolgo zimo. Tako, kot je starček Simeon v templju v slovitem spevu spregovoril o 
“luči v razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi na ta dan prispodoba Mesije, ki 
razsvetljuje človeštvo. 
 
Redovnice in redovniki pa praznujejo dan Bogu posvečenega življenja. To je dan 
zahvale, molitve za svetost, premišljevanja in medsebojnega srečanja. Redovniki 
bodo dan posvečenega življenja praznovali skupaj s škofi in drugimi verniki.  
 
Dan posvečenega življenja ima trojen namen: 

 hvaležnost za dar redovništva v posvečenem življenju, ki bogati in razveseljuje 
krščansko skupnost z mnogovrstnostjo svojih darov,  

 da bi celotno Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo posvečeno življenje 

 da bi skupaj slavili čudovita dela, ki jih je Gospod naredil v Bogu posvečenih 
osebah in da bi se še bolj živo zavedali, kako nenadomestljivo je njihovo 
poslanstvo v Cerkvi in v svetu. 

 


