
Blagor čistim v srcu, 
zakaj ti bodo 
Boga gledali. 

(Mt 5,8)
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4. nedelja med letom

oznanilo
SVEČA 
Goreča sveča je zgovorno znamenje. Res je, da 
se je v dobi umetne svetlobe izgubil pomen 
sveč in svetilk, prav tako pa je res, da sveča 
vsebuje različne pomene, ki nagovarjajo tudi 
nas. Pozorno opazujmo prižgano svečo: sve-
ti in ustvarja posebno ozračje, zlasti če je v 
cerkvi temno. Medtem ko sveča širi prijetno 
toploto in svetlobo, pa se sama počasi použi-
va ter se manjša. To nas lahko 
spominja na čas, ki mineva, gov-
ori pa tudi o našem življenju: ko 
se darujemo za druge, podobno 
kakor se použiva sveča, širimo 
med druge ljubezen in resnico. 
Pri slovesni maši opazujmo, ko-
liko sveč gori v cerkvi. Pri takih 
mašah tudi ministranti ponavadi 
s svečami spremljajo duhovnika, 
ki nosi evangeljsko knjigo, ter 
stojijo pri ambonu, ko vernikom 
oznanja Kristusov evangelij.
Med vsemi svečami nikakor ne 
smemo pozabiti ene, ki med 
njimi zavzema posebno mesto. Zato je tudi 
večja  kakor druge. Običajno je tudi okrašena 
in jo postavljamo na častno mesto ob oltarju, 
kjer stoji od velikonočne vigilije do binkoš-



NEDELJA, 29. januar 2017
    4. nedelja med letom
9.30 za + očeta Blaža Arnič

NEDELJA, 5. februar 2017
    5. nedelja med letom
9.30 za veselje in zdravje v družini

NEDELJA, 12. februar 2017
    6. nedelja med letom
9.30 obl. za + Ano Vučina, 
Alojza Vučina in sorodnike

SVETE MAŠE

Blagor usmiljenim 
(kajti usmiljenje bodo dosegli)
Gospod Jezus, 
ko si živel na zemlji, si nas učil, 
naj bomo usmiljeni, 
ker je naš nebeški Oče usmiljen. 
Marija nam je zagotovila, 
da se usmiljenje skazuje 
»od roda do roda«. 
Naj nas Sveti Duh okrepi, 
da bi vsak dan 
vedno bolj rasli v usmiljenju. 
Kljub vsem našim grehov 
in napakam upamo, 
da bomo dosegli usmiljenje, 
ki nam ga obljubljaš. Amen.

ti. To je t. i. 
ve l ikonoč-
na sveča. 
Tak pomen 
pa ji pripi-
sujemo, ker 
p r e d s t av l -
ja vstalega 
K r i s t u s a . 
Ob ve-
l i k o n o č n i 
s v e č i 
otrokov oče 
pri krstu prižge krstno svečo. S tem 
pokaže, da želi svojemu otroku 
posredovati vero, da bo njegovemu 
otroku »sveta vera luč« v življenju. 
Ko govorimo o pomenu sveče, ne 
moremo mimo posebnega praznika, 
ki ga v ljudski govorici imenujemo 
kar svečnica. Obhajamo ga 2. febru-
arja. Na ta dan blagoslavljamo sveče. 
Sicer pa je uradni naziv praznika Gos-
podovo darovanje v templju. Spomin-
jamo se dogodka, ko sta Jožef in Mar-
ija darovala Jezusa v templju, kakor 
je zapovedovala Mojzesova postava. 
Na ta dan praznujejo redovnice in 
redovniki, ki želijo svoje življenje na 
poseben način darovati Bogu. Čudo-
vito znamenje darovanja pa je prav 
goreča sveča, ki použiva samo sebe, 
da drugim daruje svetlobo in toplo-
to. Blagoslovljene sveče, ki jih ta dan 
odnesemo domov, niso kakšen plehek 
spominček, temveč nam v opomin, da 
bi bili z našimi življenji podobni sveči.
      Po: B. Rustja, Kruh in vino smo prinesli

Ko se vozimo iz kraja v kraj, 
nas ob cesti spremljajo in us-
merjajo različna znamenja: 
prometni znaki in smeroka-
zi. Kaj bi rekli o nekom, ki se 
nanje jezi in dela po svoje? 
Komu bi takšen človek škodil? 
Dejstvo je, da kdor ne spreje-
ma tega, kar mu znamenja 
nakazujejo, je nespameten. 
O tem, da bo Jezus znamen-
je, mimo katerega ne moreš 
kar ravnodušno iti, je gov-

oril že starček Simeon. Ko je male-
ga Jezusa vzel v naročje, je z ve-
liko radostjo zapel Bogu hvalnico.
Iz svetopisemskega odlomka, ki ga 
beremo na svečnico lahko tudi ra-
zberemo, da je to, kar je povedal 
Mariji, prava preroška napoved. Po 
Božjem navdihu je namreč odkril, 
da je Jezus znamenje samega Boga. 
Tega je Simeon slavil, ker mu je dal 
spoznati Jezusa, ki je luč v razsvetl-
jenje vse narodov. Jezus je torej prišel 
na svet za vse ljudi. Tudi zate in zame! 
Vse ljudi želi osrečiti s svojo lučjo.
Nevidni Bog je poslal med lju-
di svojega Sina, da bo njegovo 
znamenje med ljudmi, da bo po 
njem viden in razpoznaven, da bo 
luč v razsvetljenje vseh narodov. 
Kdor je z Jezusom povezan ka-
kor podoba sveče, kdor nosi v 
sebi isto življenje, kot je v Jezu-
su, ta lahko tudi sam postane vid-
no znamenje nevidnega Boga med 
ljudmi, lahko postane luč za druge.

OZNANILA
1. Naročnike verskega tiska prosim, 
da podaljšajo in poravnajo naročnino 
za leto 2017. Tudi drugi lepo 
vabljeni, da naročite kakšno versko 
tiskovino.
2. V četrtek, 2. februarja 2017, je 
praznik Jezusovega darovanja - 
svečnica. Sveta maša bo ob 17. uri. 
3. Iskrena hvala vsem, ki ste 
pomagali pri pospravljanju jaslic, 
božičnega drevesa in čiščenju cerkve.
4. Povabilo k razmisleku o začetku 
nedeljskega bogoslužja. 
Ob 9.15: v cerkvi ni nikogar, 
ob 9.20: morda kdo, 
ob 9.25: nekaj ljudi, 
ob 9.30: večina, 
ob 10.00 - po pridigi: VSI.
- Če se želimo malo umiriti in 
pripraviti za bogoslužje (razdeliti 
berila in prošnje, se dogovoriti 
za pesmi, ...), bi bilo lepo, da se 
zberemo nekoliko prej in pravočasno. 
- Kratka tihota in molitev je 
odličen uvod v bogoslužje. Pred 
sveto maši bi lahko skupaj zmolili 
vsaj eno ali dve desetki rožnega 
venca. 
- Občasno bi se lahko naučili ali 
ponovili kakšno pesem.
- Pred vsako sveto mašo (9.00-
9.25) je v spovednici duhovnik na 
razpolago za sveto spoved.  
- Če se pravočasno ne zberemo v 
cerkvi, je vse to žal nemogoče. 
- Namesto PRED MAŠO, imamo  
PO SVETI MAŠI /V BIFEJU/ 
veliko časa za druženje in pogovor. 
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Ste se danes 
že nasmejali?

Zaupam tvoji previdnosti
O Gospod, ti si rekel, da bo naš Oče v nebesih skrbel za nas 
tako kot za lilije na polju in za ptice pod nebom.
Ti, ki nisi imel prostora, 
kamor bi naslonil svojo utrujeno glavo, bodi naš učitelj.
   Uči nas, da bi zaupali v Božjo previdnost, 
   in nam pomagaj, da bi premagovali svoj človeški pohlep.
   Pohlep še ni nikogar osrečil.
Daj nam moč, da se ti popolnoma podarimo, 
da postanemo orodje, ki bo izpolnjevalo tvojo voljo.
   Blagoslavljaj porabo denarja v svetu, 
   da bodo lahko lačni nahranjeni, 
   nagi oblečeni, revni pod streho in bolni oskrbovani.
In Gospod, daj nam svojega Svetega Duha,
da bomo po veri, ki nam jo poklanjaš, jasno spoznali, 
da smo zate vredni več kot vse lepe lilije ali vsak pojoči slavček v zraku.
Amen.    Mati Terezija; Youcat – Molitvenik za mlade

Hvalite Gospoda, 
vsi narodi.

Slavite ga vsa ljudstva.
Zakaj močna je do nas

njegova ljubezen
in zvestoba Gospoda 

traja vekomaj.
(Ps 116)

Ko se življenje 
spremeni in postane težje, 

spremeni sebe 
in postani močnejši. Je bila tvoja žena jezna, ker si se 

sinoči tako pozno vrnil domov? Pa 
še kako! Danes je kot pokvarjen 
televizor. Kako to misliš? Slika je, 
tona ni.

- - - 
Že zelo dolgo nisem videl tvojega 
očeta! Žrtev znanosti je postal. 
Kaj? Operacija? Ne, prstni odtisi.


