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Sveta Sružina 

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,22-40) 
Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so Jezusa 
prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi 
postavi: Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi žrtvovali dve 
grlici ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. 
Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ. 
Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je 
razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V Duhu je 
prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju 
postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, 
Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil s svojo besedo. Kajti moje oči 
so videle Odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom: luč v razodetje vsem narodom 
in v slavo Izraela, tvojega ljudstva.« Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je 
govorilo o njem. Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je 
postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu bodo 
nasprotovali, in tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.« 
Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v 
letih. Po svojem devištvu je sedem let preživela z možem, nato pa je kot vdova 
dočakala štiriinosemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom 
in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tempelj počastit Boga. In 
pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so 
izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. 
Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila 
z njim. 

NOVO LETO – praznik Božje Matere Marije, 1. januar 
Izprosi MATI nam Marija, 

izprosi MIR in BLAGOSLOV, 
od nas odvrni hudobijo, 

daj mnogo dobrih nam sadov, 
da zvesto Bogu bi služili, 

slavili Ga na vekomaj! – Amen. 

Blagoslovljeno, srečno, zdravo in duhovno bogato novo leto 2021! 

bratje kapucini  

Tudi Jezus je živel v družini. Marija in Jožef sta za mladega Jezusa skrbela z veliko ljubeznijo. Ko 
sta zvedela, da mu preti smrtna nevarnost, sta z njim takoj zbežala v Egipt. Ko je nevarnost minila, 
se je Sv. družina vrnila v Nazaret. Jezus je rasel in vedno bolj napredoval v modrosti, starosti in 
milosti. Z veseljem je pomagal doma pri delu, kot vsi dobri otroci. Rad se je tudi igral s svojimi 
vrstniki. Z Marijo in Jožefom je vsak dan molil in ob sobotah poslušal v shodnici branje Svetega 
pisma. 
Jezus je dneve preživljal na videz enako kot vsi njegovi vrstniki. V svojem srcu pa je vedel: 
»Zavzemati se moram za to, kar je všeč Bogu, mojemu Očetu!« To Božjo voljo se je z vsem srcem 
tudi trudil izpolnjevati. Zanimivo je, da je to voljo izpolnjeval tudi tako, da je dolga leta povsem 
preprosto delal, molil in ubogal. Pri Jožefu se je naučil tesarjenja. Vestno je izpolnjeval svoje 
dolžnosti, bil dober in obziren do staršev, odprtega srca do vsakega gosta … 

KOLEDAR IN MAŠNI  NAMENI 

NEDELJA, 27. december 
Sveta Družina 

Janez, apostol evangelist 

  Za vse žive in †† sosede 
  † Ana Hrašan (gr. 12) 
  Za žive in †† župljane in dobrotnike 

PONEDELJEK, 28. december 
Nedolžni otroci, mučenci 

  † Anton Pirtovšek 

  †† Danijela (8. dan) in Karel Verbič 

  † Ana Hrašan (gr. 13) 

TOREK, 29. december 
Tomaž Becket, škof, muč. 

  †† Erika Rajh in Danica Cafuta 

  † Ana Hrašan (gr. 14) 

  Za zdravje 

SREDA, 30. december 
Feliks I., papež 

  †† Marija in Ludvik Gaister 

  † Alojzija Obrez (pog.) 

  † Ana Hrašan (gr. 15) 

ČETRTEK, 31. december 
Silvester, papež 

  † Elizabeta Slemenšek (pog.) 

  † Srečko Bobnič 
  † Ana Hrašan (gr. 16) 

  †† Jožefa Tomažič in iz družine Tomažič in Štiftar 

PETEK, 1. januar 
Marija, Sveta Božja Mati 

- Novo leto 

  †† Janko Štrukelj, Ocvirkovi in Kruharjevi 
  za žive in †† župljane in dobrotnike 
  † Ana Hrašan (gr. 17) 

SOBOTA, 2. januar 
Bazilij Veliki                             

in Gregor Nacianški 

  † Ana Hrašan (gr. 18) 
  Za zdravje in zaupanje 
  Za zdravje 

NEDELJA, 3. januar 
2. nedelja po Božiču 

Presveto Jezusovo ime 

  † Ana Hrašan (gr. 19) 
  Za žive in †† župljane in dobrotnike 
  Po namenu 
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