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GOSPODOVO DAROVANJE - SVEČNICA, 2. februar 

Ime tega praznika izhaja iz obredja v cerkvi, ne pove pa njegove vsebine. Ljudje 
vedo povedati, da je tedaj blagoslovitev sveč, da je praznik sveč, praznik luči, manj 
pa, da je spomin na Marijino očiščevanje in njeno srečanje s Simeonom, ki je 
spoznal, da je dete v njenem naročju Mesija. Po judovski postavi je namreč morala 
vsaka mati, ki je rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati 
in se tako “očistiti”. Mati je bila po porodu obredno nečista sedem dni, če je rodila 
sina; in štirinajst, če je rodila hčerko. V tem času se ni smela z nikomer družiti, 
zlasti pa ni smela v svetišče. 
V ljudskih običajih in cerkvenem obredju so v uporabi različne sveče, od tiste 
največje velikonočne do manjših na oltarjih, od krstne, obhajilne do mrliške sveče 
doma, od tistih, ki jih prižigamo pred milostnimi podobami do sveč mrtvim v 
spomin. Vse so simbol našim prošnjam. 
Blagoslovitev sveč za cerkveno obredje in sveč vernikov je na svečnico pred 
mašnim opravilom. Verniki prižgo sveče, duhovnik zmoli molitev blagoslova, 
pokropi sveče z blagoslovljeno vodo ter jih pokadi s kadilom. Sveči, blagoslovljeni 
na svečnico, ljudje pripisujejo posebno moč, zato jo imajo doma spravljeno in 
vedno pri roki, da jo prižgejo pri umirajočem. Nekateri prižgejo to svečo tudi ob 
hudi uri, da bi sveti plamen odgnal grozeče oblake, odvrnil strelo in točo, prižgejo 
jo tudi ob nevarnosti poplave. 

Svečnica pa je tudi DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA – torej poseben praznični 
dan redovnic in redovnikov. Za celjsko škofijo bo ta dan pazničina sveta maša v 
Marijini cerkvi v Petrovčah ob 15.00 uri. 

CELODNEVNO ČEŠČENJE V NAŠI ŽUPNIJI, 3. in 4. februar 

Spored za oba dneva: 
ob  8. uri sveta maša, nato češčenje,   ob 9.30 sveta maša, 
10.00 - 11.00 Polule, Tremerje,          11.00 - 12.00 Košnica, 
12.00 - 13.00 Breg, Lisce, Maistrova, Anski vrh, 13.00 - 14.00 Zagrad, Pečovnik, 
16.00 - 17.00 Frančiškova družina.  

Op.: na mizici je seznam, na katerega se lahko napišete, da bo vsako uro nekdo 
zagotovo pred Najsvetejšim. 

PRVI PETEK IN SOBOTA V MESECU 

V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu. V četrtek vabljeni k sveti 
maši in molitvi za nove duhovne poklice, v petek k spovedi, češčenju 
Jezusovega Srca in adoraciji po večerni sveti maši ter v soboto k molitvi za 
svetost duhovnikov.  

SKRB ZA CERKEV IN ŽUPNIJSKIH PROSTOROV 

Bog povrni vsem, ki ste v januarju poskrbeli za urejenost cerkva in župnijskih 
prostorov. V februarju so v župnijski cerkvi na vrsti župljani iz Zagrada, 
Zvodnega, Pečovnika in Osence. 

KOLEDAR  IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 2. februar 

Jezusovo darovanje - 
svečnica 

Simeon in Ana, preroka 

     800  † Jožef Ozmec 
   930   na čast Mariji pomočnici v zahvalo 
1800   †† Jelena in Stjepan Purić 
1030   Tremerje:   †† Ivan in Angela Skale  
                                     ter Ludvik Lešek 

PONEDELJEK, 3. februar 
- celodnevno češčenje 

Blaž, škof, mučenec 

   800    † Marija Zevnik 
   930   po namenu 
1800   †† Jelena in Stjepan Purić 

TOREK, 4. februar 
- celodnevno češčenje 

Jožef Leoniški, kapucin, mis. 

   800    ni namena 
   930   ni namena 
1800   †† Jelena in Stjepan Purić 

SREDA, 5. februar 
Agata, divica, muč. 

   800   ni namena 
 1800  †† Jelena in Stjepan Purić 

ČETRTEK, 6. februar 
Pavel Miki, duh., m. 

    800  ni namena  
1800  †† Jelena in Stjepan Purić 

PETEK, 7. februar 
Nivard, redovnik – prvi petek 

   800   v čast Božjemu usmiljenju 
1800 †† Jelena in Stjepan Purić 

SOBOTA, 8. februar 
Prešernov dan – d. p. 

  800    †† Berta in Alojz Zeme 
1800   † Franc Tratnik 

NEDELJA, 9. februar 

5. nedelja med letom 

Apolonija (Polona), d., mu. 

     800  † Mitja Ivanšek 
   930   za zdravje v družini 
1800   za župljane in dobrotnike 
1030   Tremerje:   † Anton Bevc  
                                in †† iz družine Bevc - Belej 
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