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SVEČNICA ALI GOSPODOVO DAROVANJE V TEMPLJU

2. februarja obhajamo praznik svečnice ali Gospodovega darovanja v templju.
Prvotno ime praznika je bilo Marijino očiščevanje. Po Mojzesovi postavi je morala
vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati
in se tako očistiti. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, Jezusova mati. Ona je
Jezusa spočela in rodila deviško, zato je obred očiščevanja ne bi obvezoval. Vendar
se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi tukaj pokazala za Gospodovo deklo in je
izpolnila Božjo postavo. Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalemskem templju omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta je v videnju spoznal, kdo je
Dete, ki ga pestuje ta mlada žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti
preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v
miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v
razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.« Spomin na ta dogodek je
prva Cerkev v Jeruzalemu obhajala že ob koncu 4. stoletja. Praznovanje je bilo zelo
slovesno: obsegalo je procesijo, pridigo in sveto mašo. Ko se je praznovanje širilo,
je dobilo ime srečanje– po srečanju s starčkom Simeonom in Ano v jeruzalemskem
templju. V ljudskem praznovanju je stopilo v ospredje proslavljanje Kristusa, ki ga
je Simeon v svojem hvalospevu imenoval Luč v razsvetljenje poganov. Na te besede
starčka Simeona se naslanja starodavni bogoslužni obred blagoslavljanja sveč, ki se
razvije v procesijo s svečami. Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji
blagoslova sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava Luč, ki razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet- kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne
temine, tako naj bodo tudi naša srca razsvetljena z nevidnim ognjem, to je, z lučjo
Svetega Duha, in brez sleherne grešne slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim
duhovnim očesom, kar ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako
po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.« Po tem obredu blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot svečnica, praznik sveč, praznik
luči. Cerkev, ki je uvedla na ta dan blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami, je
upoštevala človeško naravo in starodavno izročilo, da je luč prispodoba Mesija, ki
razsvetljuje človeštvo, mu razodeva smisel sveta in življenja.

3. februar: GODOVNI PRAZNIK SVETEGA BLAŽA

V hudih stiskah poznega srednjega veka, ko so razsajale razne kužne bolezni, se
je začelo širiti češčenje štirinajstih svetnikov in zavetnikov v sili, ki so jih častili
za posebne potrebe in jih tudi upodabljali. Med nje spada tudi sveti Blaž, zavetnik
zoper bolezni grla in vratu, ker je po legendi ozdravil materi sina edinca, ki se mu
je v grlu zataknila ribja kost. Zaradi te prigode Cerkev na njegov god vernikom podeljuje poseben blagoslov svetega Blaža. Zaradi bližine svečnice duhovnik vzame
dve sveči, ki sta zvezani v obliki križa, ju približa grlu vsakega, kdor želi prejeti
Blažev blagoslov, in pri tem moli: “Na prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, naj
te Bog varuje bolezni grla in vsakega drugega zla. V imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha.” Vsak odgovori: »Amen.« Blagoslov svetega Blaža spada med zakramentale,
sveta znamenja, ki nekako posnemajo zakramente ter označujejo predvsem duhovne
učinke, katere zaradi priprošnje Cerkve tudi prejemamo.
Legenda, ki se opira na zgodovinsko jedro, ve povedati, da je bil sveti Blaž najprej
zdravnik, potem pa škof v Sebasti v Armeniji. Ko je začel cesar Licinij, nasprotnik
Konstantina Velikega, preganjati kristjane, se je umaknil v samotno votlino v nepristopnih gozdovih in divje zveri so mu, kot pripoveduje legenda, postale prijateljice.
Licinijevi ljudje so ga nekoč, ko so prišli v te gozdove lovit divjad, odkrili in ga
odvlekli v mesto. Ko so ga peljali pred sodnika, je storil zgoraj omenjeni čudež:
z molitvijo je ozdravil dečka in ga vrnil njegovi materi, sam pa šel v trpljenje in
mučeniško smrt. Rablji so ga neusmiljeno prebičali in ga trgali z železnimi kavlji.
Naposled ga je dal sodnik obglaviti. To se je zgodilo najbrž leta 316.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

Eno uro pred večerno sveto mašo v četrtek, 13. januarja, bomo pred Najsvetejšim
molili za spravo v našem narodu; v četrtek, 20. januarja, bomo molili za edinost
kristjanov; v četrtek, 27. januarja, bomo molili za naše družine; v četrtek, 3. februarja,
pa bomo molili za duhovnike in nove duhovne poklice. Pridite, molimo!

ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI V LETU 2022

Slovesnosti prvega svetega obhajila: v Trbojah v soboto, 21. maja, v Šenčurju,
Hrastju in na Olševku v nedeljo, 29. maja, v Vogljah pa v nedeljo, 5. junija.
Zlata maša gospoda Janeza Modica pri farni cerkvi bo na praznik svetih apostolov Petra in Pavla v sredo, 29. junija, ob 19- ih.
Poletni oratorij bo potekal od 11. do 15. julija.

IZ ŽUPNIJSKE STATISTIKE V LETU 2021

V letu 2021 je bilo v naši župniji: 56 krstov (16 zakonskih, 3-je iz zgolj civilnega
zakona in 37 nezakonskih; 22 dečkov in 34 deklic), 59 prvoobhajancev (27 dečkov
in 32 deklic), 45 birmancev, 10 porok (21 oklicev), cerkvenih pogrebov je bilo 55
(23 previdenih in 32 neprevidenih; moških je umrlo 28, najstarejši 95 let, najmlajši
21 let, povprečna starost 80 let; žensk je umrlo 27, najstarejša 99 let, najmlajša 77 let,
povprečna starost 87 let; povprečna starost vseh umrlih je 84 let). V lanskem letu je v
naši župniji umrlo 6 faranov s COVID- 19, ki so sicer imeli tudi pridružene bolezni.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI IN SVETE MAŠE

V župnijski pisarni so uradne ure vsak torek dopoldan od 9- ih do 12- ih in vsak
četrtek popoldan od 15- ih do 17- ih. Sprejemamo že mašne namene za mesec april.
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VILJEM
škof

18.00 †Florjan in Marija Arnež
†Miro Kozelj
v zahvalo in priprošnjo za službo

PAVLIN
OGLEJSKI
škof

18.00 †Jože Osojnik, 30. dan
†starši Maček in Žumer ter bratje in sestre
†Anica Bajec

TATJANA
mučenka

18.00 †Jožef Rozman
†duhovnik Matjaž Zupan
†Marija Vrhovnik, obl.

18.00 †Viktor Zaplotnik, 30. dan
HILARIJ
†Bernarda Ažman; †Marija Grašič
škof in
cerkveni učitelj 19.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov
OTON
prior

18.00 †Franc Grilc, 30. dan
†Janez, obl. in Ljudmila Vidmar
†Marija Milač, obl.

ABSALOM
škof

18.00 †starši Anton in Antonija Ropret
†starši Gašperšič in Novak
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ANTON
PUŠČAVNIK
opat

8.00 za farane; 8.00 †Robert Jeraj (OLŠEVEK)
10.00 †Anton Mohar
19.00 †Katarina Kosirnik, obl.
†Milan Umnik, obl.
18.00 †Stanislav, obl. in Angelca Jankovič
†Anton in Frančiška Klemen
†Ivan Kemperle

MARJETA
OGRSKA
kneginja

18.00 †Franc Rakovec
†Mato Golik, obl.
†Anton Rožman

MAKARIJ
opat

18.00 †Slavka in Ciril Potočnik
†starši Jože in Frančiška ter brat Peter Martinjak
†Nejc Hribar

SEBASTIJAN
mučenec

18.00 †Jože Žnidar, obl.
†Peter Jovanovič, obl.
za srečen zakon in za zdravje

NEŽA
devica in
mučenka

18.00 †Franc Logar, obl. in Antonija Vrhovnik
†Ivan in Anton Cankar
†Marija in Branko Pipan

VINCENCIJ
diakon in
mučenec

18.00 †Frančiška, obl. in Boštjan Sajevic
†Vinko Zarnik
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8.00
8.00
10.00
19.00

za farane
†starši, bratje in sestre Sajevic- Olševek 19 (OLŠEVEK)
†Urša Aljančič Zoran, obl.; za zdravje v družini
†Peter Jeler, obl.
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18.00 †Francka Štefe in Mark Urbanc
FRANČIŠEK
†Alojz Kolenc, obl.
SALEŠKI
†Fonzi Žirovnik
škof in cerk. uč.
SPREOBRNITEV 18.00 za zdravje in razumevanje v družini
Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje
APOSTOLA
za zdravje
PAVLA
TIMOTEJ
IN TIT
škofa

18.00 †Mirko Štern
†Marko Jerič, obl.
v zahvalo in priprošnjo za zdravje

18.00 †Mojca in Miro Košnik, Igor, Janez in starši Cankar
ANGELA
†starši in brat Jože Močnik
MERICI
†Anton Svoljšak
dev. in red. ust.
18.00 †Franc Celar, obl.
TOMAŽ
†Vida Zupanc
AKVINSKI
†Marija Jenko
duh. in cerk. uč.
VALERIJ
škof
4. NEDELJA
MED LETOM

18.00 †sorodniki Gašperšič in Brolih
†starši in sin Rajko Kepic
8.00 za farane; 8.00 †starši in bratje Ferjan (OLŠEVEK)
10.00 †Jakob, obl. in starši Jagodic
19.00 za Božji blagoslov v družinah

18.00 †Pavla Slemc in Mici Čevka, obl.
JANEZ
†Jožefa, obl. in Alojz Pajer
BOSCO
†Berta, obl. in Lojze Brankovič
duh. in red. ust.
BRIGITA
devica
JEZUSOVO
DAROVANJE
svečnica

18.00 †Vinko in Tončka Vrhovnik; †starši Dihelberger
†Marija Pavlič
19.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov
8.00 za duhovnike in nove duhovne poklice
18.00 za zdravje in Božji blagoslov v družini
v čast Devici Mariji za razumevanje

BLAŽ
škof in
mučenec

18.00 †Blaž Zor
†Marija Vreček, obl.
†Pavel Režek, obl.

ANDREJ
CORSINI
škof

18.00 †starši Alvijan
†Niko, obl. in starši Vidic
†Franc Rozman

AGATA
devica in
mučenka

18.00 †Anton, obl. ter Ana in Anton Sajevic
†Jože Čebulj in Rozalija Bergant
†Franc Grilc
8.00 za farane
8.00 za Božji blagoslov in Marijino varstvo (OLŠEVEK)
10.00 †Franc Rogelj, obl.
19.00 †Jernej Vehovec, 30. dan
†Julijana, Slavko in Viktor Ropret
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