
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 beseda o Božji besedi 

Mojzesova postava je 
predpisovala, da gredo starši 
štirideset dni po rojstvu prvega 
sina v Jeruzalem in prvorojenca 
darujejo Gospodu ter da opravijo 
obredno očiščevanje za mater. 
Tako sta storila tudi Marija in 
Jožef. Obred je bil namenjen 
posvetitvi prvorojenca Bogu v 
spomin na Božjo rešitev izraelskih 
prvorojencev v Egiptu. 
Evangeliji dajejo pomen temu 
dogodku predvsem zaradi 
pomembnih razodetij o osebi 
Jezusa Kristusa. Ko je namreč 
starček Simeon zagledal Jezusa, 
je bil zelo ganjen in ga je po 
navdihu Svetega Duha označil z 
besedami »luč v razodetje 
poganom«, »v slavo Izraela, 
svojega ljudstva« in »znamenje, 
ki se mu nasprotuje«. V 
krščanstvu obred darovanja ne 
obstaja več, toda njegov duhovni 
pomen ostaja in je aktualen še  

 

 

 

 

 

 

danes. Z drugimi besedami: 
krščanski starši morajo svojega 
otroka »postaviti pred Gospoda« 
in mu nato pomagati, da bi 
»rastel in se krepil v modrosti in 
milosti«, se pravi ne le telesno in 
intelektualno, ampak tudi 
duhovno. Kaj lahko danes pomeni 
»postaviti lastnega otroka pred 
Gospoda«? Pomeni priznati, da so 
otroci Božji dar, da pripadajo 
njemu, še preden so očetovi in 
mamini. V skladu s krščanskim 
naukom je Bog tisti, ki v trenutku 
spočetja vlije v otroka duhovno 
počelo, ki ga imenujemo duša. 
Porajati pomeni sodelovati z 
Bogom, ki je edini Stvarnik.  Toda 
ni dovolj, da podarimo svoje 
otroke Gospodu le enkrat, na 
začetku njihovega življenja. 
Potrebno je skrbeti za njihovo 
krščansko vzgojo. Zato naj bo 
današnja nedelja spodbuda za vse 
krščanske starše in krščanske 
vzgojitelje, da bi se zavedali, 
kako pomembno vlogo ima dobra 
krščanska vzgoja.                                              
                        R. Cantalamessa 
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Jezusovo darovanje v 
templju -  svečnica 

 

Gospodovo darovanje - svečnica 

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. Svečnica se 
praznuje 40 dni po rojstvu 
Jezusa. Svečnica je dan, ko sta 
mati Marija in sveti Jožef odnesla 
novorojenega sina v tempelj v 
Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. 
Večerna maša je še posebej 
slovesna. Ko jih je Simeon videl, 
je vedel, da je Jezus mesija, na 
katerega Izrael in svet čakata. 
Vzel je otroka v naročje, se 
zahvalil Bogu in naznanil, da bo 
otrok luč celotnemu svetu. V 
spomin temu dogodku, se ob 
polnoči prižgejo sveče, kot 
simbol očiščenja. 

Po judovski postavi je morala 
vsaka mati, ki je rodila sina, 
štirideseti dan po porodu priti v 
tempelj, tam darovati in se tako 
očistiti. Če je mati rodila sina je 
bila po porodu obredno nečista 
sedem dni, če je rodila hčer je 
bila obredno nečista štirinajst 
dni. V tem času se ni smela 

družiti z nikomer, zlasti pa ni 
smela iti v svetišče. 

Redovnice in redovniki pa 
praznujejo dan Bogu 
posvečenega življenja. To je dan 
zahvale, molitve za svetost, 
premišljevanja in medsebojnega 
srečanja. Dan posvečenega 
življenja ima trojni namen: 

 hvaležnost za dar 
redovništva v posvečenem 
življenju, ki bogati in 
razveseljuje krščansko 
skupnost z mnogovrstnostjo 
svojih darov (karizem), 
 

 da bi celotno Božje 
ljudstvo bolj spoznalo in 
cenilo posvečeno življenje, 
 

 da bi skupaj slavili 
čudovita dela, ki jih je 
Gospod naredil v Bogu 
posvečenih osebah in da bi 
se še bolj živo zavedali, 
kako nenadomestljivo je 
njihovo poslanstvo v Cerkvi 
in v svetu. 

   

Svečnica - običaji 

V ljudskih običajih in cerkvenem 
obredju so v uporabi različne 
sveče, od tiste največje 
velikonočne do manjših na 
oltarjih, od krstne, obhajilne do 
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mrliške sveče doma, od tistih, ki 
jih prižigamo pred milostnimi 
podobami do sveč mrtvim v 
spomin. Vse so simbol našim 
prošnjam. 

Blagoslovitev sveč za cerkveno 
obredje in sveč vernikov je na 
svečnico pred mašnim opravilom. 
Verniki prižgo sveče, duhovnik 
zmoli molitev blagoslova, pokropi 
sveče z blagoslovljeno vodo ter 
jih pokadi s kadilom. 

Sveči, blagoslovljeni na 
svečnico, se pripisuje posebno 
moč, ljudje jo zato  imajo doma 
spravljeno in vedno pri roki, da 
jo prižgejo pri umirajočem. 

Nekateri prižgejo to svečo tudi ob 
hudi uri, da bi sveti plamen 
odgnal grozeče oblake, odvrnil 
strelo in točo, prižgejo jo tudi ob 
nevarnosti poplave. 

Sveti Blaž, škof in mučenec, ki 
ima god naslednji dan (3. 
februarja), je zavetnik zoper 
bolezni v grlu in spada tudi med 
14 pomočnikov v sili. 

Sprva so si verniki na njegov god 
sami »pokladali« na vrat sveče, 
blagoslovljene na svečnico. 

Ljudsko šego pa je Cerkev 
sprejela v svoj obrednik. 

Tako duhovnik na Blaževo po maši 
podeljuje vernikom Blažev 
blagoslov, Blažev ''žegen'' in jim 
ob tem podrži dvoje prekrižanih 
sveč pri vratu. 

 

 

 

 

 

 

Naša oznanila  
  

 V ponedeljek 3. 2. 2014 takoj 
po verouku bo srečanje staršev 
letošnjih provoobhajancev. 
Prisrčno vabljeni! 
 
 BIBLIČNA SKUPINA 

vabi vse, ki želite prebirati 
Božjo besedo in polno 
zaživeti iz tega vrelca 
milosti. 
Še posebej se priporoča 
bralcem beril. 

Srečanje bo v četrtek, 6. 2. 2014 
ob 18. uri. Prisrčno vabljeni! 
 
 V torek 28.1.2014 smo v naši 
cerkvi imeli tehnični pregled, ki 
žal ni uspel, ker nismo zadostili 
vsem pogojem, ki jih zahteva UE  



Mb. V 60 dneh po tehničnem 
pregledu bomo poskušali 
izpolniti manjkajoče zahteve in 
tako pridobiti uporabno 
dovoljenje. Korajža velja! 
 
 Kratka pastoralna statistika 
koledarskega leta 2013:  
- zakrament sv. krsta je prejelo 
11 otrok (6 dečkov in 7 deklic)  
- na zadnjo pot smo pospremili 12 
naših župljanov (5 moških in 7 
žensk) 
- zakrament sv. zakona sta 
prejela dva mlada para iz naše 
župnije; 
naj bodo številke za vse nas 
spodbuda, da bi več in 
poglobljeno molili za našo župnijo 
in za njene prebivalce – tako za 
žive, kakor za pokojne.   
 
 Nabirka pretekle nedelje,  

3. nedelje med letom 
je bila 130 eur; 
Bog vam povrni! 

 
 

  Sv. maše so še vedno v  
  Domu krajanov v Košakih   

 
NEDELJA, 2.2.,   
Jezusovo darovanje - svečnica, 
Simeon in Ana, preroka; 
09.00 - za zdravje 
 
PONEDELJEK, 3.2., 
Blaž, škof in mučenec; 
19.00 -  

 

ČETRTEK, 6.2., 
prvi četrtek, 
Doroteja, mučenka; 
19.00  - za nove duhovne poklice 

 
PETEK, 7.2., 
prvi petek,  
Rihard, kralj; 
19.00 + župljani in dobrotniki  
naše župnije 
 
SOBOTA, 8.2., Prešernov dan, 
prva sobota, 
Hieronim, redovnik; 
18.00 – molitvena ura 
19.00 + Jože Kaučič in + p. 
Franci Pivec (darovala gospa 
Zofija Kaučič) 
 
NEDELJA, 9.2.,   
5. nedelja med letom, 
Polona, davica in mučenka; 
09.00 + Srečko Knuplež 
 
 

 
 

 Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 
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