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NEDELJA JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA               

02.02.  
 

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Franca in Vero Majer            

10.00   za +Marijo Jelen in Marico Dolar, obl.  

Ponedeljek Blaž, škof in mučenec    -     pri maši blagoslov sv. Blaža  

03.02.               18.00   za dva Blaža in Nežo Cvikl  

Torek Oskar                                                                                    

04.02.        7.00     za +Emico Šuperger, obl.                        

Sreda Agata                                          

05.02.                                7.00     za +Ano Kos                      

Četrtek Japonski mučenci                                                          

06.02.        8.00     na Pernovem  za +Marijo Novak              

Petek Prvi petek                                                

07.02.  18.00  za +Franca in Antonijo Vengust ter družino Rehar 

Sobota Prva sobota                            

08.02.         7.00     za Rozalijo in Jožefa Ašenberger             

NEDELJA 5. MED LETOM                                

09.02.  
 

  

7.00     za farane                                    

8.30    na Pernovem   za +Mirana Grobelnik, obl.         

10.00  za +Franca in Ano Arnšek ter Anico Golavšek, obl. 
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Lk 2,22–(32)40 

DAR, MEČ IN LUČ 

 

Dar. 

Dar je sad ljubezni. Darovati more samo, kdor ljubi. Sebičnež ne daruje. Kar ima, zadržuje zase, pa še tujega 

bi se rad polastil. 

Večja je ljubezen, dragocenejši je njen dar. Marija daruje najdragocenejše – Sina. Sin daruje največ – sebe. 

Vse naše življenje je darovanje. Toliko smo prijatelji, družina ali skupnost, kolikor znamo darovati. Tudi 

služba, delo in poklic je darovanje. Zavest, da darujemo in da smo obdarovani, nas osrečuje in nam lepša 

vsakdanjost. 

Meč. 

Marija je darovala, pa ji je videc napovedal, da ji bo dušo presunil meč. Jezus je daroval, pa mu je vojak 

prebodel srce. Daroval se je za nas – kako smo mu vrnili? Daroval se je Očetu, pa se je v trenutku 

najvelikodušnejšega darovanja čutil najbolj zapuščenega. 

Vsako darovanje ima svoj meč. Katero prijateljstvo ni bilo nikdar ranjeno? Kateri mož ni nikdar ranil svoje 

žene in ona njega? Kateri otrok ni nikoli ranil srca svoje matere? Katera mati ni kdaj ljubljenemu otroku 

odrekla najbolj goreče želje? 

Meč je našemu darovanju tako potreben kot zemlja zrnu. Če ne pade vanjo in ne umrje, ne more postati 

rodovitno. 

Luč. 

Kako revno bi bilo človeštvo, če ne bi imelo evangelija. Ta knjiga je najmočnejša luč v temi našega 

zemeljskega potovanja. Pove nam, da nismo izgubljena bitja v neizmernih razsežnostih vesolja. Tisti, ki nas 

je poklical v bivanje, je za nas izmeril daljo in nebeško stran. Dovolj je osvetljena, da jo more videti vsakdo, 

če le hoče. 
Po: F. Cerar 

 

 

 

 

 

In glej,  
bil je v Jeruzalemu mož,  
ki mu je bilo ime Simeon;  

bil je pravičen in bogaboječ  
in je pričakoval Izraelovo  

tolažbo in Sveti Duh  
je bil z njim.  

Razodeto mu je bilo  
od Svetega Duha,  

da ne bo videl smrti,  
dokler ne bo videl 

 Gospodovega Maziljenca.  
Prišel je po navdihnjenju  
v tempelj. Ko so starši  
prinesli dete Jezusa,  

da bi zanj storili  
po predpisu postave,  

ga je tudi on vzel v naročje,  
in slavil Boga. 

 
(Lk 2,25–28) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* V četrtek, 6. februarja, bo ob 19. uri v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu 

osrednja proslava Občine Žalec. Na prireditvi bodo podeljena Savinova odličja za 

ustvarjalnost na kulturnem področju za leto 2019. – Priznanje bo prejel tudi gradbeni 

odbor za obnovo obzidja okoli cerkve na Pernovem. To bo obenem priznanje tudi 

vsem, ki so pri tem delu sodelovali.  

 

* Vabljeni na praznovanje kulturnega praznika, ki bo v p e t e k, 7. februarja,              

o b 1 8. u r i v D o m u  k r a j a n o v  G a li c i j a .  

Slavnostni govornik bo naš rojak g. Srečko Reher. Nastopali bodo prvošolci POŠ Trje, 

ki bodo ob tej priliki sprejeti v KD Galicija, Gledališka skupina Galicija, Mešani pevski 

zbor Galicija, Instrumentalna skupina Galicija in Folklorna skupina Galicija. –         

Vabi Kulturno društvo Galicija.  

 

* V torek, 11. februarja, bo v naši župniji dan češčenja Sv. Rešnjega Telesa 

(molitveni dan). Maše bodo ob 7.00, ob 10.00, in sklepna ob 17.00. Mašo ob 10h bo 

vodil p. Dani Golavšek, ob 17h pa g. Srečko Reher. Ure molitve bodo objavljene 

prihodnjo nedeljo. Že zdaj lepo vabljeni, da ta dan ne puščamo cerkve prazne.  

 

* V Celju se na novo oblikuje skupina razvezanih. Srečevala se bo prvi ponedeljek 

v mesecu ob 19. uri v kapucinskem samostanu v Celju.  
 

 

Gospod, Cerkev ob koncu  

vsakega dneva moli:  

»Zdaj odpuščaš, Gospod,  

svojega služabnika v miru,  

kakor si obljubil s svojo besedo.  

Na svoje oči sem videl Zveličarja,  

ki si ga poslal vsem ljudstvom:  

luč v razsvetljenje vseh narodov  

in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.«  

Hvala ti, Gospod, naša luč.  

Amen. 
Povzeto po: http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/svecnica/ 

http://nadskofija-ljubljana.si/laiki/svecnica/

