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Jezusovo darovanje, svečnica
Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,22-40)
Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, so prinesli Jezusa njegovi
starši v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi
postavi: »Vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu«, in da bi dali v daritev
»dve grlici ali dva golobčka«, kakor je rečeno v Gospodovi postavi.
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,
zahvalil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospod, svojega
služabnika po svoji besedi v miru; kajti moje oči so videle tvoje
zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov: luč v
razsvetljenje poganov in slavo Izraela, tvojega ljudstva.«
Jezusovo darovanje, svečnica, 2. februar - Prvotno ime praznika je bilo Marijino
očiščevanje, kajti 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 ni obvezoval, vendar se mu je podvrgla. Kakor v
vsem, se je tudi v tem pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo postavo.
Svečnica je tudi dan Bogu posvečenega življenja (dan redovnic in redovnikov), zato
z molitvijo podprimo njihovega dela.
Pri vseh mašah bo blagoslov sveč.
Celodnevno češčenje v naši župniji - 3. in 4. februar: Vsako leto je za nas lepa
priložnost, da v imenu vse škofije moli in časti Najsvetejše. Skupaj bomo molili za
naše družine, našo župnijo, našo škofijo in za številne druge namene.
Spored: 10.00 - 11.00 Polule, Tremerje; 11.00 - 12.00 Košnica; 12.00 - 13.00 Breg, Lisce,
Maistrova ul., Anski vrh; 13.00 - 14.00 Zagrad; 15.00 – 16.00 Pečovnik; 16.00 - 17.00
Frančiškova družina in ŽPS.
V času verouka se bodo pridružili tudi veroučenci.
Prvi petek in sobota v mesecu - V tem tednu sta tudi prvi petek in sobota v mesecu.
V četrtek vabljeni k maši in molitvi za nove duhovne poklice (ob 17h), v petek k
češčenju Jezusovega Srca in adoraciji po večerni maši.

Družina v vsak slovenski dom
- Spoštovani zbrani, ob koncu
meseca verskega tiska, se vam
uredništvo Družine zahvaljuje
za zvestobo in podporo. Tednik
Družina z vsebinami utrjuje
vrednote, predaja vero in je vez
s Cerkvijo. Za vse, ki še niste naročniki, so pripravili posebno naročniško akcijo in
vas prosijo, da si po maši vzamete nekaj časa in izkoristite posebno ponudbo. Danes
so na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh zaporednih
številk tednika brezplačno. Ob tem vam Družina podarja priložnostno darilo:
kuharsko knjižico Kuhajmo s Tomažem Čižmanom.
Na polici so naročilnice, ki jih izpolnite.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI

Simeon in Ana, preroka
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PONEDELJEK, 3. februar
Blaž, škof, mučenec
- Celodnevno češčenje

800 zahvala za čudovite otroke
in za njihov blagoslov
1800 Doda Curanovoć (gr. 29)

NEDELJA, 2. februar
Jezusovo darovanje, svečnica

† Marija Vrenko
† Jožefa Gračner (obl.)
† Marija Franc
za žive in †† župljane in dobrotnike
Tremerje: †† Angela in Ivan Skale
ter Ludvik Lešek

TOREK, 4 februar
800 † Jožefa Jelen (obl.)
Jožef Leoniški, kapucin, misijonar 1800 † Franci Škrobar
Celodnevno češčenje
1800 †† starši in Breda Božič ter za zdravje
SREDA, 5. februar
Agata, devica, mučenka
ČETRTEK, 6. februar
Pavel Miki, duhovnik, mučenec
PETEK, 7. februar
Rihard, kralj – prvi petek

800 za zdravje
1800 † Franci Škrobar
800 po namenu
1800 †† Angela in Franc Tratnik
800 v čast Božjemu usmiljenju
1800 †† Marija Majerič (obl.)in Majerič, Konradi

SOBOTA, 8. februar
800 po namenu
Hieronim Emiliani, red. us. – d. p. 1800 po namenu
NEDELJA, 9. februar
5. nedelja med letom
Apolonija, devica, mučenka

800
930
1800
1100

† Berta in Alojz Zeme
† Zinka Šubaraš (30. dan)
za žive in †† župljane in dobrotnike
Tremerje: † Hinko Zupanc
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