
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

    

 

NEČISTI DUH JE ŠEL IZ NJEGA! 

Eno prvih Jezusovih dejanj takoj po krstu v Jordanu je izganjanje nečistega 

duha iz človeka v shodnici v Kafarnaumu. V današnjem evangeliju beremo: 

»V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim duhom in je 

zavpil: ‘Kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, 

kdo si: Sveti, Božji.’ Jezus pa mu je zapovedal: ‘Umolkni in pojdi iz 

njega!’ Nečisti duh ga je stresel, zavpil z močnim glasom in šel iz njega.« 

V evangeliju po Marku ta dogodek predstavlja neke vrste začetek 

Jezusovega mesijanskega delovanja. Množica, pod vtisom, komentira: »Kaj 

je to? Nov nauk z oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu 

pokorni.« 

Kaj si misliti o tem in tolikih drugih podobnih dogodkih, ki jih najdemo v 

evangelijih? In še bolj temeljno vprašanje: ali še obstajajo »nečisti 

duhovi«? Ali hudobni duh obstaja? Uvodoma povejmo nekaj besed o tem, 

kako današnji človek verjame v hudobnega duha. Glede tega moramo 

dobro ločiti dve ravni: raven ljudskega verovanja in intelektualno raven 

(literatura, filozofija in teologija). 

Na ljudski ravni ali na ravni šeg se današnji položaj ne razlikuje kaj dosti 

od srednjeveškega ali od časov med 14. in 16. stoletjem, ki so tradicionalno 

znani zaradi pomena, ki so ga dajali pojavom, povezanim s hudobnim 

duhom. 

VIR: Cantalamessa 
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FEBRUAR- SVEČAN – Do konca meseca se dan podaljša za 1 uro in 21 

minut. Prihaja več svetlobe, naj bo tudi več dobrega.  

V Katoliški Cerkvi 2. februarja praznujemo Jezusovo darovanje v 

templju ali svečnico. 

Jezusovo darovanje, svečnica 
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 

vezal, vendar se mu je podvrgla. Kakor v vsem, se je tudi 

v tem pokazala za Gospodovo deklo in izpolnila Božjo postavo.  

          Že v 4. stol.so se kristjani v Jeruzalemu 

spominjali tega dogodka. Praznovanje je bilo zelo 

slovesno: Ime je dobilo po srečanju s starčkom 

Simeonom in Ano v jeruzalemskem templju. 

Simeon ga je imenoval »luč v razsvetljenje 

poganov«. Na besede starčka Simeona se sklicuje 

starodavni bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, 

ki se razvije v procesijo s svečami. O tem obredu poroča znamenita 

romarica Silvija v svojem spisu s konca 4. stoletja. 

         Po obredu blagoslavljanja sveč »je praznik znan kot svečnica oziroma 

praznik luči. Hrepenenje po svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi 

človeške narave,« piše slovenski etnograf Niko Kuret. 

Bogu posvečeno življenje v Cerkvi: S praznikom 

Gospodovega darovanja je povezano tudi redovništvo in 

Bogu posvečeno življenje v Cerkvi. Smisel in namen 

Bogu posvečenega življenja v redovni skupnosti lahko 

razumemo samo v veri. Redovniki se z zaobljubami k 

določenemu načinu življenja dajo celostno na razpolago 

Bogu in zato lahko tudi bolj svobodno in neovirano služijo 

bližnjim.  

 

BLAŽEV BLAGOSLOV: Podobno kot na pepelnico pepeljenje, bo letos 

potekal tudi Blažev blagoslov. Najprej pri oltarju blagoslovna  molitev, 

potem se vsak vernik približa duhovniku, ki ma v rokah goreči sveči in nad 

vsakim naredi molče križ. Za tem v tišini odide na svoje mesto.  

 



PEPELJENJE V ČASU PANDEMIJE  
Iz kongregacije za bogoslužje, so iz Rima poslali tole sporočilo: 

Ko duhovnik zmoli blagoslovno molitev nad pepelom in ga molče pokropi 

z blagoslovljeno vodo, obrnjen k ljudem enkrat samkrat za vse izreče 

formulo, kot je v Rimskem misalu: »Spreobrnite se in verujte evangeliju«, 

ali pa: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš«. 

Nato si duhovnik umije roke, nadene masko za zaščito 

nosu in ust, potem pa posuje s pepelom tiste, ki pristopijo, 

ali če je bolj primerno sam pristopi k tistim, ki stojijo na 

svojih mestih. Duhovnik vzame pepel in ga molče posuje 

na glavo vsakega. 

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov, 12. 

januarja 2021. (Robert kard. Sarah, prefekt, Arthur Roche ,nadškof tajnik)  

 

STROKOVNOST: Mlad fant je postal vajenec pri mojstru, ki je izdeloval 

barvna okna. Vajenec se ni in ni mogel približati mojstrovi genialnosti. 

Zato si je sposodil mojstrovo orodje, misleč, da bo tako ustvaril enake 

umetnine. Po nekaj tednih je mladenič rekel učitelju: »S tvojim orodjem ne 

delam nič boljše, kot sem delal s svojim.« Učitelj mu je odgovoril: »Torej 

ne potrebuješ mojstrovega orodja, ampak njegovega duha. 

        Srečevali boste ljudi, ki bi jih želeli posnemati, tudi kašnega svetega 

človeka. Vse je brez koristi, če si ne pridobimo njegovega duha. 

 

VEROUK ŠE NI NA VIDIKU:   Kljub temu, da ima 

prva triada že pouk v šoli, nam naši škofje še ne dovolijo 

verouka v učilnicah. Potrpimo in delajmo še naprej tako, 

kot smo doslej. Dobili boste razložene lekcije, ki jih 

skupaj predelate in naredite naloge. Ampak, samo naše 

delo ne bo dovolj. Vedno prosimo za pomoč »od 

zgoraj«, naj Gospod blagoslavlja naše delo. Dragi starši 

in drugi družinski člani, pomagajte otrokom duhovno 

rasti, tudi tako, da skupaj z njimi in zanje molite. 

 

ZA DOBRO VOLJO:  MADOST – ''No gospod, koliko let mi prisodite?'' 

vpraša dama. - ''Če vidim vaše bistre oči, bi rekel 18; če opazujem vašo 

gibčnost, bi rekel 19; če pogledam kožo vašega obraza, bi rekel 20. 

Seštevek pa si lahko naredite sami.''  

 

 



 
 

OZNANILA:    

DAN GODUJE SVETA  MAŠA  ZA: 

    NEDELJA 
31. jan.  2021 

 
4. navadna ned. 
 

 7.30    za žive in rajne župljane    
10.00   za +  Marijo Draškovič, Franca, Janka in  
                       sorodnike 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19     

 PONEDELJEK   
    1. febr.  

Brigita Irska 
7.30   za  zdravje 
12.00  pogreb + Anice  Premzl  

    TOREK 
    2. febr. 

Jezusovo darov. 
SVEČNICA 

9.00   za  +  Franca Brecla                   (Blagoslov sveč) 
18.00 za  žive in rajne vaščane Starošinc    

    SREDA 
    3. febr.  

      Blaž, škof 
7.30   za  +  Martina Ribiča in sorodnike (Blažev  blag.)                                
                      Molitvena  ura za domovino in Slov. narod) 

  ČETRTEK 
   4. febr. 

    Oskar 
18.00  za  + Antona Žunko, Dobič Franca in Angelo 
                       (Molitvena ura za duh. in red. poklice)                 

 I.  PETEK 
    5. febr. 

Agata, devica 

7.30    za nove duhovne in redovne poklice 
           (Obisk bolnikov po domovih) 
18.00  za  +  Alojza Hergana obl., Marijo, s. Hugolino  
                       in Medvedove 

   I. SOBOTA 
    6..febr.  

Pavel Miki 
18.00    za + Vero  obl. in vse Unukove 
                        (Molitvena ura za družine)               

   NEDELJA  
   7. febr. 2021 

5. navadna ned. 

7.30     za  žive in rajne župljane 
10.00   za +  Štefana Greifa obl., Kristino in Miro  
                       Klasinc 
14.00  Molitvena ura za odvrnitev okužb s Kovid-19 
18.00   Za +  Gregorja  Vaupotiča  8. dan 

 

Čiščenje in krašenje cerkve: Lepo se zahvalim vsem pridnim iz 

Dragonje vasi za čisto in lepo okrašeno cerkev, kapelo in župnišče v prvem 

mesecu tega leta. V februarju pa prosim vaščane Cirkovc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

UMRLA JE: 

Premzl Anica, 

Starošince 33,  

Stara 87 let.  

Naj počiva v miru! 


