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JEZUSOVO DAROVANJE - 
SVEČNICA

Jaz sem luč sveta - je rekel Jezus. Kdor 
hodi za menoj, ne hodi v temi, ampak bo 
imel luč življenja. Blagoslovljena sveča, 
ki jo prejmemo na svečnico, je znamenje 
Božje bližine. Sveča daje luč, ki prodira 
skozi temo. Lahko jo primerjamo z upa-
njem. V temnih trenutkih življenja, v tež-
kih urah, je lahko srečen, komur na obzor-
ju še gori lučka upanja. Gorje tistim, ka-
terim luč upanja ugasne. Sveča se izrabi, 
ko svetim drugim. Je takšna, kakor pravi 
prijatelj, ki se za druge žrtvuje, jim poma-
ga in jim sveti. V življenju je mnogo težkih 
trenutkov. Na te je treba biti pripravljen. 

Brez dvoma težave strejo človeka, ki ni 
z njimi računal. Uničijo pa tudi tistega, ki 
jih je sicer videl, a ni verjel v moč trpljenja 

Bogoslužje



in če tedaj ni lučke, kam naj se opre? 
Človek je samoten in ubog, če je sam. 
Tega se morda ne zaveda tisti, ki mu 
gre dobro. Kaj bo storil ta človek, ko 
bo padel z višin in mu bo strta samo-
zavest? Zato toliko ljudi obupa, ker so 
izgubili luč in pot, pomagati pa si ne 
znajo. Luč jim je ugasnila. Vsak dan 
znova lahko vidimo, da je to res. Zato 
moramo luč iskati prej, dokler se nam 
dobro godi, da bomo imeli oporo v te-
žavah. Takšna luč so lahko postavljeni 
cilji, vera in zaupanje v neskončno do-
brega Boga, dobre ljudi, prijatelje, tudi 

dobro knjigo, misel na dobrega človeka, ki smo ga srečali morda 
že pred leti... Prizadevati si moramo, da ne bo tema v naših sr-
cih. Sami sebe moramo izrabiti za to, da gori v naši duši luč lju-
bezni, s katero je povezano trpljenje in odpoved - kot pri sveči. 
Potem bo imelo življenje smisel in nikoli se ne bo treba vpraše-
vati, zakaj živimo, če je to sploh vredno in potrebno. Vprašanja, 
ki postajajo v današnjem svetu vedno bolj pogosta. Od odgovo-
rov na ta vprašanja ni odvisno samo veliko, ampak vse. Podobno 
kakor stotinke sekunde v športu ali v prometu.

GOD SVEtEGA BlAžA
Poznan nam je predvsem po blagoslovu, 

ki ga na ta dan prejemamo. Moč blagoslova 
prihaja od Boga in od naše vere vanj. Če kdo 
prejema blagoslov brez prave vere in zaupa-
nja v Boga, se v življenju nič ne pozna. Celo 

zakramente, ki so velik dar Božje ljubezni, človek lahko prejema 
nevredno in neveljavno. To, kar nam je Jezus dal za pomoč v 
našem življenju, nam lahko postane poguba. 

GODOVI IN SVEtE MAŠE
JANUAR

2
PONEDELJEK

JEZUSOVO 
DAROVANJE - 
SVEČNICA

8.00
18.00

V dober namen
† starši in bratje Anžlovar

3
TOREK 

Blaž 18.00 † Katarina Rozman, 7. dan
†Aleš Rozman, obl.

4
SREDA

Janez, misijonar 18.00 † Franc Omers (sosedje)

5
ČETRTEK

Agata, mučenka 18.00 † Perčič, Štrukelj

6
PETEK

Pavel Miki 18.00 Po namenu

7
SOBOTA

Rihard 18.00 Za duhovnike in nove duhovne 
poklice

8
NEDELJA

5. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
10.00

† Antonija Zupanc
Po namenu

9
PONEDELJEK

Apolonija 18.00 † Marija Kristanc, obl.

10
TOREK 

Sholastika 18.00 † Franc Omers, od prijatelja

11
SREDA

Lurška Mati Božja 18.00 V čast Lurški Materi Božji

12
ČETRTEK

Evlalija 18.00 † Ivan Debelak

13
PETEK

Kristina 18.00 † starši Gros

14
SOBOTA

Valentin 18.00 Materi Božji v zahvalo



15
NEDELJA

6. NEDELJA MED 
LETOM

8.00
 

10.00

† starši Kos, Perčič,  
Anton Kostanjevec
† Janko Stare, obl.

16
PONEDELJEK

Julijana 18.00 † Franc Omers, sosedje

17
TOREK 

Silvin 18.00 † Janez, Alojzija Zevnik

18
SREDA

Pepelnica - 
začetek postnega 
časa STROGI POST

18.00 † Alojz Močnik

19
ČETRTEK

Konrad 18.00 Po namenu

20
PETEK

Jacinta in 
Frančišek

18.00 Po namenu

21
SOBOTA

Irena 18.00 † Jože Berdon

22
NEDELJA

1. POSTNA 
NEDELJA

8.00 
10.00

† Marija Oblak, Prebačevo
Po namenu, Hrastje

Moja jadrnica, moj avto,  
moja hiša... 

Ali resnično drži:  
Kar imaš, to veljaš?! 

Tudi življenje velikih ljudi  
kot je bil Jezus,  

sta zaznamovala revščina  
in preprostost!


