
SVETNIŠKI GODOVI IN MAŠNI NAMENI OZNANILA 
31. PON 
sv. Janez Bosko 

18.h  +   Božidar Malovrh 

1. TOR 
sv. Brigita Irska 7.30  +   Štefan in Marija Zelko 

2. SRE      SVEČNICA 
Jezusovo darovanje 

9.h          v čast Svetemu Duhu 
18.h  +   Anica Perko 

Krščevanje se 
podeljuje v 

»mehurčku« 
družine. Datum in 

željo sporočite 
župniku osebno ali 

po telefonu. 
3. ČET 
sv. Blaž 

18.h       za duhovne poklice 
po blagos. sv. Blaža adoracija 

4. PET 
sv. Ansgar (Oskar) 

17.45      litanije in blagoslov 
18.h  +   Milan Klemenčič, 30. d. 

Na svečnico se 
bogoslužje prične z 
blagoslovom sveč, 
ki bo pri dopoldan-
ski in večerni maši. 

5. SOB 
sv. Agata 

7.30       v čast Marijinemu srcu 
18.h  +   Albin Bradeško 

6. NED 
5. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Marija Jerič, 30. dan 

V petek, 4. februarja 
bom obiskal z 

zakramenti bolnike 
po domovih 

7. PON 
sv. Nivard 18.h  +   Jožica Kopač, obl. 

8. TOR 
Prešernov dan 9.h         za vse kulturnike 

9. SRE 
sv. Apolonija 18.h  +   Mihael Kodrič, 30. dan 

10. ČET 
sv. Sholastika 18.h  +   Stanislav Delavec 

11. PET 
Lurška Mati božja 18.h  +   Danijela in Janez Sušnik 

12. SOB 
sv. Humbelina 18.h   +   Alojzij Strniša, obl. 

8. februarja, na 
slovenski kulturni 

praznik se bomo pri 
maši spomnili vseh, 
ki so nam ohranili 
slovensko besedo, 

pesem in drugo 
bogastvo kulturnega 

življenja. 
Prosili bomo za 

moč, da bi ta zaklad 
ohranili zanamcem. 

13. NED 
6. ned. med letom 

8.h        za žive in umrle župljane 
10.h  +   Valentin Rozman 

Namesto cvetja na grob + Milanu Klemenčiču sta za 
maši darovali mama in Pepca Dolhar. Bog povrni.  

Prvo sveto obhajilo se predvideva v nedeljo, 29. maja. 
Skupen sestanek s starši bo objavljen pravočasno. Do tedaj 
pa spremljajte otroke ob veroučnem zvezku in z molitvijo. 

»Naj bo Slovenska 
beseda beseda 

slavljenja Boga, 
molitve in 

zahvaljevanja. Naj 
nas spodbuja, da 

bomo dvignili obraz 
za pogovor z Njim, 
ki nam jo je dal.« 

T. Rode 
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Tisti čas je Jezus  
začel govoriti v shodnici:  
»Danes se je to Pismo  

izpolnilo tako,  
kakor ste slišali.«  

Vsi so mu pritrjevali,  
čudili so se besedam milosti,  
ki so prihajale iz njegovih ust,  

in govorili:  
»Ali ni to Jožefov sin?«  

On pa jim je rekel:  
»Seveda mi boste povedali  

ta pregovor: 
 ›Zdravnik, ozdravi sebe.‹  
Kar smo slišali, da se je 

 zgodilo v Kafarnáumu, stôri  
tudi tukaj v domačem kraju.« In rekel 

je: »Resnično,  
povem vam:  

Nobenega preroka  
ne sprejmejo  

v domačem kraju.« 

(Lk 4,21–23) 

 
Ko bi govóril človeške in angelske 

jezike, ljubezni pa bi ne imel, sem 

brneč bron ali zveneče cimbale. In ko 

bi imel dar preroštva in ko bi poznal 

vse skrivnosti in imel vse spoznanje in 

ko bi imel vso vero, da bi gore 

prestavljal, ljubezni pa bi ne imel, 

nisem nič. (1 Kor 13,1-2) 
 

 

Tudi če človeka, ki se daruje, ubijejo, 
njegova ljubezen ostane. 

 
ZDRAVILO ZOPER PREDSODKE 
 

Jezusa želijo pahniti v prepad. 
Pogubna je zanje malenkostna strast 
vaške nevoščljivosti.« Jezus jih 
opomni, naj ne zapirajo svojih src 
pred resnico, ki jo slišijo iz njegovih 
ust, in naj se ne postavljajo za 
razsodnike, koga sme s svojo močjo 
ozdraviti in koga ne. To jih tako 
razjezi, da ga hočejo pahniti v 
prepad. Predsodki so za mnoge ljudi 
nepremagljiva ovira za sprejem 
resnice. Predsodek namreč pomeni 
prostovoljno slepoto, zatiskanje oči 
pred resnico. 
Zdravilo za te vrste slepoto je 
ljubezen. Prava ljubezen, ki ji apostol 
Pavel poje hvalospev v drugem berilu 
današnje nedelje, »se ne veseli 
krivice, veseli se pa resnice«. 
Ljubezen ti odpre razum in srce za 
Boga, ljubezen ti pomaga dobrohotno 
gledati na ljudi okoli sebe. 
Premisleka je vredno spoznanje sv. 
Avguština, ki pravi: »Veliko resnico 
moreš objeti le z veliko ljubeznijo.« 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 



Jezusovo darovanje – svečnica 
 

»Glej, ta je postavljen v padec  
in vstajenje mnogih v Izraelu  

in v znamenje,  
ki se mu bo nasprotovalo,  

in tvojo dušo bo presunil meč,  
da se razodenejo misli  

iz mnogih src.«  
(Lk 2,34) 

 

 
 
Po judovski postavi je morala vsaka 
mati 40. dan po rojstvu dečka v tempelj 
v Jeruzalem, da bi dala Bogu dar za 
očiščevanje – ovco ali dve grlici. Marija, 
najčistejša Devica, tega obreda, tega 
daru ni potrebovala, toda ker je bil v 
njenem narodu po postavi to 
vsesplošen običaj, je hotela biti 
poslušna in nam dati lep zgled verske 
zavzetosti. Ni je bilo sram, da tako kot 
revne matere daruje dve grlici.  
Veliko se jih danes sramuje javno 
priznati, da so kristjani. To je rja na duši. 
O takih pravi Gospod: »Kdor pa bo 
mene zatajil pred ljudmi, ga bom tudi 
jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v 
nebesih« (Mt 10,33). 

bl. Anton Martin Slomšek 

 
Marija in Jožef sta se čudila, ko sta 
slišala Simeonove besede. Na 
svečnico se spominjamo Bogu 
posvečenih redovnikov in redovnic. 

Kaj vse so starši slišali, ko so njihovi 
otroci sprejeli podobno odločitev. 
Lahko pa se tudi mi čudimo – v 
dobrem pomenu besede – delom, ki 
jih ti, Bogu posvečeni »otroci« vršijo 
med nami. 
Molimo, da bi se ti otroci še vedno 
porajali, rasli in se krepili v blagoslov 
božjega kraljestva med nami. 
 
11. februar: Lurška Mati božja 

Svetovni dan bolnikov 
 
Pričevanje brata Marka Novaka, 

bolniškega kaplana v Novem mestu 

 
… 
Iznenada močna bolečina pod 
prsnico, vse hujša, vznemirljiva, 
žgoča kot žerjavica. Srce je bilo 
silovito, podivjalo je, nikakor se ni 
moglo umiriti… 
Spreletelo me je: je to infarkt? Bom 
preživel? Naj pokličem urgenco?  
Obležim in se prepuščam: »Gospod, ti 
veš, ti vse veš. Usmili se me!« 
Molim. … 
Na urgenci še izprosim darovanje 
svete maše v bolnišnični kapeli. 
Prenočim na intenzivi, spanca ni. 
Ljubeznivi zdravniki, požrtvovalne 
sestre. Kličem božjo milost nanje, na 
vse bolnike, prosim zase…  
Naslednji dan vrnitev na intenzivo, 
kardiološki oddelek. Brat gvardijan 
mi prinese sveto obhajilo – 
blagoslovljeni trenutki! Približuje se 
večer in noč. V glavo, v celotno telo 
bijejo zvoki aparatur… 

Meni tako ljuba pogovorna molitev z 
Bogom se razblinja, še več: vse bolj 
čutim, da se celo sprevrača v blodnjo. 
Loteva se me strah, grozljiv strah: Kaj 
je z menoj? Kje je moja vera?  
Naj pokličem nočno sestro in prosim 
za uspavalo? Ne , ne morem, nočem 
je vznemirjati. 
Iznenada me zajame navdih: Moli z 
obrazci, moli iz otroštva! Začnem: 
Počasi križ in »Sveti angel«, »O 
gospa moja« in ponavljam… Uspem 
tudi z desetko rožnega venca… 
Milost! Skozi molitev iz otroštva se je 
bolščava podob iz brezna blodnjaka 
izgubljala, znašel sem se v objemu 
miru. 
V drami te noči sem spoznal, kako 
dragocena je molitev obrazcev, 
izkušnja od davnaj – da je trdnost, ki 
se ne zruši. Hvala ti, Gospod! 
Učim se moliti, še se učim. Gospod 
me uči. 
 

Ob tem pričevanju sem sam doumel 

poslanstvo poučevanja. Tudi starši, ki 

boste to brali, ne utrudite se od 

detinstva otrokom podarjati 

molitveno držo pogovora z Bogom. 
 

 

Bralci Božje besede v nedeljo: 
 

6.2.2022 ob 8.00 
1. berilo: Mojca Zabret 

2. berilo: Marinka Delavec 
 

13.2.2022 ob 8.00 
1. berilo: Milan Grah 
2. berilo: Nada Zelko 

 

 
 

Prešernov dan, 
Slovenski kulturni praznik 

 
V začetku je bila Beseda in Beseda je 
bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. 
Ona, iz katere je vse nastalo, je s 
prvim človekom najprej stopila v 
pogovor. 
Naša slovenska kultura in identiteta 
se je pred več kot tisoč leti tudi 
pričela z besedo, s katero smo se 
najprej prepoznali med seboj in 
postali samosvoji. Pleme, narod, 
lastna država. Brižinski spomeniki so 
nas nagovorili: »Če bi ded naš ne 
grešil, bi mu na veke bilo živeti, 
starosti ne prejeti… temveč na veke 
bi mu bilo živeti.« Sledijo drugi 
mejniki kulture: Rateški, Čedadski, in 
stiški rokopisi, dela Trubarja in 
Janeza Svetokriškega, Linharta in 
Vodnika, Prešerna in mnogih drugih 
vse do danes. 
Brez lastnih kraljev, predvsem zaradi 
svoje kulture in jezika, ki sta se v 
družinah prenašala iz roda v rod, nas 
je oblikovala kultura, ki oznanja, da 
ljudje nismo tekmeci, ampak 
sopotniki. 
Naj bo slovenska beseda – kot pravi 
Cankar – resnično beseda praznika, 
petja in vriskanja, skupne mize in 
srečevanja.               Prim. Magnifikat, februar 2022 


