
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

SVEČNICA 

Svečnica, ki jo obhajamo drugega februarja, je pri nas zadnji dan božičnega 

časa. V katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo praznik Jezusovega 

darovanja v templju, ki ga obhajamo štirideset dni po božiču, praznik pa je 

dobil tudi ime svečnica, ker na ta dan po stari navadi po cerkvah 

blagoslavljamo sveče. Na Slovenskem je še vedno lepa navada, da do tega 

dne domove krasijo božične smrečice, gotovo pa jaslice, ki pa jih je prav na 

svečnico treba razdreti, o čemer pojo tudi nekatere svečniške kolednice. 

Praznik, ki ima poganski izvor, je na Slovenskem že dolgo zasidran kot del 

cerkvenega leta, saj tega dne obhajamo spomin Marijinega očiščevanja, pa 

tudi njenega srečanja s Simeonom. Bogoslužno ime praznika je Jezusovo 

darovanje. Ko je Marija štirideseti dan po rojstvu Odrešenika smela priti v 

tempelj, je tam srečala častitljivega starčka Simeona, ki je spoznal, da je 

dete v njenem naročju Mesija. Danes obhajamo svečnico predvsem kot 

praznik luči pred nastopom tako imenovanih svetnikov – pomladinov. 

Obhajamo jo v dneh, ko so dnevi že malenkost daljši in je že slutiti pomlad, 

ki prinaša več luči, po kateri so nekdaj hrepeneli vso dolgo zimo. Tako, kot 

je starček Simeon v templju v slovitem spevu spregovoril o “luči v 

razsvetljenje poganov”, je sveča v cerkvi na ta dan prispodoba Mesije, ki 

razsvetljuje človeštvo. Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja 

prazničnost in razsvetljenje teme duha ter kristjana opominja, da mora biti 

otrok luči. 
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FEBRUAR – SVEČAN, od besede sveča, ki gori in se razdaja, pa ne zase, 

ampak za druge. 

DAR, darovati… Poznate tisto pesmico: Življenje je dar,  direktno od 

Boga dobili smo ga, a dostikrat ne zavedamo se, da je to dar od Boga…? 

Preprosta otroška pesmica, v kateri besedo 

življenje v vsaki naslednji kitici zamenjamo z 

drugo besedo, recimo: veselje, ljubezen, 

družina, zdravje, … 

 Da, to so kategorije darov, ki so nam dane »od zgoraj«. Mogoče bi 

kdo še pristavil, da je nekaj odvisno od našega sodelovanja, vendar je to 

tudi bolj kot ne loterija.  

Zdravje: zdaj ga imaš, zdaj ga nimaš. Ljubezen: vsi vemo, da tako ali tako, 

enkrat »mine«.  Družina: je nimajo vsi, sploh pa ne vsi srečne.  Veselje: ah, 

lahko je drugim govoriti, ko nimajo takšnih težav kot jaz…  

 Pa me zanima, ali bi pesem lahko zapeli tudi z malo manj pogostimi 

besedami, kot so denimo: izobrazba, delo, avto, elektrika, napredovanje v 

službi, udobje, …? Ah, ne. To pa že niso darovi od zgoraj! Vse to je trdo 

prisluženo: z lastnim trudom in žulji. 

 Kaj šele, če bi si drznili besede zamenjati s: 

težave, preizkušnje, bolezen, …  No, to bi bilo pa že 

trapasto! Le kdo bi slabe stvari primerjal kot »dar od 

Boga«? Saj Bog nikomur ne želi nič slabega!  

 Ampak svojemu Sinu s trpljenjem ni 

prizanesel. Roditi se je moral v štali, bežati z družino v Egipt, ker so mu 

stregli po življenju, bil je preziran in trpel zasmehovanje in prezir. Na 

koncu je Oče zanj želel, da daruje svoje življenje. V dar 

iz ljubezni do nas. Da umre, da bi mi živeli. In križ je 

postal dar.  Direktno od Boga dobili smo ga. A dostikrat 

ne zavedamo se, da je to dar od Boga. (se nadaljuje)  

  
DOBRO JE SLIŠATI:  
ZAKONSKI NASVET IZ LJUDSKE ZAKLADNICE 

Danes ne slišimo več tako pogosto, vendar med ljudmi še vedno velja, da 

ima kdo na jeziku med in v srcu led. Podoba je seveda jasna. Med je 

prispodoba sladkosti in prijaznosti, led pa hladu in 

neprijaznosti. Kadar temu dodamo še jezik, opozorimo, 

da gre za sladko in prijazno govorjenje, s srcem pa 

nakažemo, da je neprijaznost in hladnost njegovo pravo 

bistvo, torej del osebe ali človeškega srca, oz. značaja.  Med in led, četudi 



Dežurni ministrant:  
 

GREGUREC FILIP 

nimamo vsakega zase radi, označujeta dve skrajnosti, ki v zakonu nikoli ne 

pripomoreta k sožitju. Samo lepega in dobrega se preobjemo, premalo 

topline pa naše odnose lahko nevarno zamrzne, zato je dobra rešitev lahko 

medeni sladoled. Skupaj okusiva sladkost, hlad pa naju lahko opomni, da 

morava najin odnos vedno segrevati, tudi z jezikom, torej z besedami. 
(Mateja Tomazin) 
 

OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
  2. febr.  2020 

4. nav. ned.  -  
SVEČNICA  

7.30     za žive in rajne župljane   
10.00  za +  Ivana Korošca in 2x starše (blagoslov 
sveč) 
18.00    za žive in rajne vaščane Starošinc (v kapeli v  
              Starošincah)   (blagoslov  sveč) 

 PONEDELJEK   
    3. febr.  

Blaž, škof  
(Blažev žegen) 

7.30     za  +  Nežo Medved obl. in Janeza, vse  
                       Medvedove in Pleterškove 

    TOREK 
    4. febr. 

  Oskar ……    za + Marijo Zafošnik, Bezjakove in Kmetečeve 

    SREDA 
    5. febr.  

Agata, devica 
……    za +  Alojza  Hergana obl., Marico in Marijo,  
                      Marijo in Antona Medveda 

   ČETRTEK 
    6. febr.  

Doroteja, mučen. ……    za +  Antona  Ekarta in 2x starše       

  I.  PETEK 
    7. febr. 

Rihard, kralj 
……    za +  Terezijo Medved obl., Ivana, Petra, starše 
                       Krajnc, Trebovškove in sorod.  
                        (Ne bo  obiska bolnikov, ob prvem petku) 

   SOBOTA 
     8. febr.  

Prešernov dan  -
kulturni dan 

7.30     za +  Venčeslava Laha obl., in 2x starše 
18.00   za +  Jožico  Krepek  30. dan 
              (Molitvena ura za družine) 

    NEDELJA  
   9.. febr. 2020 

5. navadna ned. 
 

7.30     za žive in rajne župljane  
10.00   za +  Nežo Frangež obl., Franca, vse  
                       Bertolove in Marijo Vivod 
18.00  za  +  Antona Pernata 8. dan 

 

 

 

 

 

 

 

UMRL JE: 

Pernat Anton, 

Cirkovce 1f,  

Star 73 let.  

Naj počiva v miru! 
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OZNANILA:   

DAN GODUJE SVETA MAŠA ZA: 

    NEDELJA 
  9. febr.  2020 

5. navadna ned.   

  7.30     za žive in rajne župljane   
10.00  za +  Nežo Frangež obl. in Franca, vse  
                       Bertolove in Marijo Vivod 
18.00  za  +  Antona  Pernata  8. dan  

 PONEDELJEK   
   10. febr.  

Sholastika 
7.30    za  +  Marijo Draškovič obl., Franca, Janka in  
                      sorod. 
18.00  za + Antona Peska  30. dan 

    TOREK 
    11. febr. 

  Lurška Mati B. 
7.30    za + starše Godec in Kaiser, Bojana Špraha in 
                    Marijo Vidovič 

    SREDA 
    12. febr.  

Feliks, opat 7.30    za +  Stanka Sagadina obl., 2x starše in sorod. 

   ČETRTEK 
    13. febr.  

Jordan Saški 
18.00  za +  Marijo Kmetec in starše Medved  
               (Molitvena ura za nove duh. in red. poklice)      

    PETEK 
    14. febr. 

Valentin, Zdravko 
18.00 za +  Štefana in Angelo Medved in sorod. 
              (Obisk bolnikov namesto prejšnjega 1. petka) 

   SOBOTA 
     15. febr.  

Klavdij redov. 

7.30     za +  Ludvika  Napasta  30. Dan 
10.30  Kidričevo  »DOM« - sv.maša 
18.00   za +  Alojzijo in 2x Franca Draškoviča 
              (Molitvena ura za družine) 

    NEDELJA  
   16.. febr. 2020 

5. navadna ned. 
 

  7.30    za žive in rajne župljane  
10.00   za +  Ivanko Voga obl., Silvo, Marijo in Janeza 
                       Ekarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Izdaja: Župnija Cirkovce, Cirkovce 55, 2326 Cirkovce, tel.: 02/792 32 01, Janko Stra šek, žpk.; www. zupnija-cirkovce.si  


