
 

 

            ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                                 2. februar 2014  
 
 
 

NEDELJA JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA                     

02.02.     

 

ob 7h      za farane  

ob 8.30    na Pernovem  za +Leopolda Koštomaj, 30. dan   

ob 10h    za +Franca Kušar, obl.                                 

Ponedeljek Blaž                                                                                   

03.02.                 ob 18h    za +Blaža Cvikl in rajne Tomanove          

Torek Andrej Corsini                                                             

04.02.             ob 7h      za +Franca Krulec                         

Sreda Agata                                                                         

05.02.              ob 7h      za +Pepija Verdel                      

Četrtek Japonski mučenci                                                                  

06.02.                  ob 8h    na Pernovem  za +Ireno Jelen Baša, obl.     

Petek prvi petek                                                                                                                                                                                                        

07.02. ob 18h    za +Martina Golavšek                

Sobota prva sobota                                                      

08.02.          ob 7h      za +Mirana Grobelnik, obl.        

NEDELJA 5. MED LETOM                                      

09.02. 

 
  

ob 7h      za farane  

ob 8.30   na Pernovem  za +Jožeta in Rozalijo Ašenberger  

ob 10h    za +Alojza Pogladič, obl.,                                 

                       Marijo Nagel in Florjančeve starše  

 

 



            
             
                * Naš cerkveni mešani pevski zbor vabi na DOBRODELNI KONCERT,            
ki bo v nedeljo, 9. februarja, ob 15. uri v POŠ Trje. – Vstopnina (10 €) bo namenjena  
za obnovo orgel v župnijski cerkvi.   
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                   JEZUSOVO DAROVANJE ali  SVEČNICA                                                                                
                                                         
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na svečnico blagoslavljamo sveče, 
ker je starček Simeon o Jezusu napovedal,  
da bo luč v razsvetljenje vseh narodov. 
 
 
 

 
 

Od kod in zakaj to darovanje, žrtev? 

 

Prizor Jezusovega darovanja v templju 

sodi med tiste nenavadne dogodke iz 

Jezusovega življenja, ki so šli neopazno 

mimo ljudi. Kakor je bil običaj in je 

zapovedovala Mojzesova postava, sta 

Jožef in Marija 40. dan po rojstvu otroka 

prinesla v tempelj, da bi ga »odkupila« in  

zanj darovala Bogu. 

Od izhoda iz Egipta dalje, ko so pomrli egiptovski prvorojenci, izraelski otroci pa so bili 

čudežno obvarovani smrti, so vsi izraelski prvorojenci pripadali Bogu in so jih morali 

starši »odkupiti«. Prvorojenci, ki so pripadali Gospodu, naj bi v templju opravljali 

duhovniško službo. To je bilo praktično nemogoče, zato je že Mojzes za opravljanje 

duhovniške službe določil moške člane Levijevega rodu, za vse ostale prvorojence pa so 

morale družine duhovniku plačati za odkup pet srebrnikov. 

S tem obredom je bil združen še drugi obred, obred očiščevanja matere. Po rojstvu dečka je 

bila mati štirideset dni »obredno nečista« (ob rojstvu deklice je trajala obredno nečistost 80 

dni). To je pomenilo, da mati ni smela sodelovati pri obredih v templju in ni smela hoditi v 

shodnico. DA bi ponovno postara obredno čista, je morala darovati najprej goloba in nato 

jagnje, če pa tega zaradi revščine ni zmogla, je namesto jagnjeta darovala še drugega 

goloba. Tako sta Jožef in Marija, ki sta bila revna, za daritev prinesla v tempelj samo dva 

golobčka. 
 

Po: J. Kužniku 


