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SVEČNICA – JEZUSOV DAROVANJE 
V TEMPLJU - 2. februar

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 je dan, ko sta mati Marija in sveti Jo-
žef odnesla novorojenega sina v tempelj v Jeru-
zalemu in se zahvalila Bogu. 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 očišče-
nja. 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 pra-
znujejo dan Bogu posvečenega življenja. To je 
dan zahvale, molitve za svetost, premišljevanja 
in medsebojnega srečanja. Dan posvečenega 
življenja ima trojen namen: hvaležnost za dar 

Jezus  
je Mesija, 

na katerega 
Izrael  
in svet  
čakata.
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redovništva v posvečenem življenju, ki 
bogati in razveseljuje krščansko skup-
nost z mnogovrstnostjo svojih darov 
(karizem),     da bi celotno Božje 
ljudstvo bolj spoznalo in cenilo 
posvečeno življenje, da bi sku-
paj slavili čudovita dela, ki jih je 
Gospod naredil v Bogu posveče-
nih osebah in da bi se še bolj živo 
zavedali, kako nenadomestljivo je 
njihovo poslanstvo v Cerkvi in v 
svetu.

Običaji
V ljudskih običajih in cerkve-

nem obredju so v uporabi različ-
ne sveče, od tiste največje veli-
konočne do manjših na oltarjih, 
od krstne, obhajilne do mrliške sveče 
doma, od tistih, ki jih prižigamo pred 

milostnimi podobami do sveč mrtvim 
v spomin. Vse so simbol našim proš-
njam. Blagoslovitev sveč za cerkveno 

obredje in sveč vernikov je na 
svečnico pred mašnim opravilom. 
Verniki prižgejo sveče, duhovnik 
zmoli molitev blagoslova, pokro-
pi sveče z blagoslovljeno vodo ter 
jih pokadi s kadilom. Sveči, bla-
goslovljeni na svečnico, se pripi-
suje zaradi blagoslova posebno 
moč, ljudje jo zato  imajo doma 
spravljeno in vedno pri roki, da jo 
prižgejo pri umirajočem. Nekate-
ri prižgejo to svečo tudi ob hudi 
uri, da bi sveti plamen odgnal 
grozeče oblake, odvrnil strelo in 
točo, prižgejo jo tudi ob nevar-

nosti poplave.
Vir: kapitelj.com

BOŽJA BESEDA NA SVEČNICO 
Iz svetega evangelija po Luku 2, 22-40

Ko so se dopolnili dnevi njenega 
očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga 
prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili 
pred Gospoda, kakor je zapisano v Gos-
podovi postavi: Vsak moški prvorojenec 
naj se imenuje svet Gospodu, in da bi 
žrtvovali, kakor je rečeno v Gospodovi 
postavi: dve grlici ali dva golobčka. Bil 
pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo 
ime Simeon; bil je pravičen in bogabo-
ječ. 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 Mesi-
ja. V Duhu je prišel v tempelj. In ko so 
starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj op-
ravili vse po običaju postave, ga je tudi 
Simeon vzel v naročje, slavil Boga in 
rekel: »Gospodar, zdaj odpuščaš svojega 
služabnika po svoji besedi v miru,kajti 
moje oči so videle tvojo rešitev, ki si jo 
pripravil pred obličjem vseh ljudstev:luč 
v razodetje poganom in slavo Izraela, 
tvojega ljudstva.« Njegova oče in mati 
sta se čudila temu, kar se je govorilo o 
njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel 
Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je pos-
tavljen v padec in vstajenje mnogih v 
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Izraelu in v znamenje, ki se mu naspro-
tuje, 35 in tvojo lastno dušo bo presu-
nil 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 posti in molitvami služila Bogu. 
Prav tisto uro je stopila tja in zahvalju-
joč se slavila Boga ter o njem pripovedo-
vala vsem, ki so pričakovali odkupitev 
Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gos-
podovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v 
svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel 
in se krepil. Bil je vedno bolj poln mod-
rosti in Božja milost je bila z njim. 

Po Mojzesovi postavi je bila mati po 
porodu levitsko nečista. Če je rodila 
dečka, štirideset dni ni smela stopiti v 
tempelj in se ni smela dotakniti ničesar 

svetega. Po preteku tega časa je prišla v 
tempelj, kjer jo je med dvorom žena in 
dvorom Izraelcev sprejel duhovnik in 
jo blagoslovil. Če je šlo za prvorojenca, 
je bilo s tem povezano tudi darovanje 
prvorojenca Bogu. V spomin na reši-
tev judovskih prvorojencev je bil na-
mreč vsak prvorojenec Božja lastnina 
in bi se moral posvetiti tempeljski služ-
bi. Pozneje je bil za to določen Levijev 
rod. Zato so prvorojence v spomin na 
to nekdanjo obljubo v templju darovali 
Bogu samo simbolično; odkupili so jih 
namreč iz tempeljske službe s petimi 
sekli (srebrniki). Ko sta Jožef in Marija 
prinesla Jezusa v tempelj sta jima na-
mesto ljudstva in velikih duhovnikov 
prišla naproti dva pravična človeka, Si-
meon in Ana. Simeon Jezusa spozna za 
Mesija, obenem pa napove, kako mu 
bodo nasprotovali.

Vir: Evangeljske misli, Tone Smerkolj

POJASNILO GLEDE RAZTROSA PEPELA POKOJNIH 
NA POKOPALIŠČIH 

Slovenski škofje so na 115. redni 
seji Slovenske škofovske konference, ki 
je potekala 25. in 26. novembra 2019 
v Ljubljani, podali naslednje pojasnilo 
o obredu, v primeru raztrosa pepela 
pokojnika na pokopališču: Sloven-
ska škofovska konferenca (SŠK) je na 
svoji 94. redni seji, ki je potekala 9. 
maja 2016 v Celju, sprejela Pastoralne 
smernice za krščanski pogreb in žarni 

pokop, ki duhovnikom, pastoralnim 
delavcem ter vernemu občestvu ob ve-
ljavnih določilih (KKC, ZCP, obrednik  
Krščanski pogreb, navodila Svetega se-
deža) posredujejo navodila za spremlja 
nje umirajočih, pogrebe in oznanjeval-
no delo. Kongregacija za nauk vere je 
15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad 
resurgendum cum Christo o pokopu 
po kojnih in shranjevanju pepela v 
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primeru kremacije, ki med drugim do-
loča, da »raztros pepela v zrak, zemljo 
ali vodo« ni dovoljen z namenom, da 
se tako stičnega ali nihilističnega poj-
movanja življenja, te lesa in smrti. Prav 
tako je omenjena kongregacija,  na pro-
šnjo, SŠK 20. avgusta 2019 posredovala 
do datno pojasnilo, v katerem je izrec-
no zapisala, da ni dovoljen pogreb z 
raztrosom niti na pokopališčih, ki ima-
jo posebno mesto za raztros. V skladu 
z zahtevami Kongregacije za nauk vere 
in ob upoštevanju razmer v Sloveni-
ji, so škofje na 114. redni seji SŠK, ki 
je potekala 7. oktobra 2019 v Novem 
mestu, po trdili posodobljene Pasto-
ralne smernice za krščanski pogreb in  
žarni pokop. Upoštevajoč navedene 
določbe škofje določajo, da voditelj 
pogreba v mrliški  vežici, cerkvi oz. 

na drugem primernem mestu ob žari 
pokojnika pred samim raztrosom 
opravi ustrezen del pogrebnega obre-
da (lahko tudi pogrebno sv. mašo) in 
ga tam zaključi. Voditelj pogreba ne 
sme prisostvovati pri prenosu pepela 
pokojnika na mesto raztrosa (spre-
vodu) in pri dejanju raztrosa. Ob tem 
škofje vabijo duhovnike, katehiste in 
katehistinje ter ostale pastoralne delav-
ce, naj vernike poučijo o pomenu, ki ga 
ima pokop telesa umrlih v krščan stvu 
ter spregovorijo o spoštovanju do teles 
umrlih ter molitvi za pokojne. Posebej 
naj jih povabijo tudi k molitvi za po-
kojne pred kremacijo in k daritvi svete 
maše ob 8. in 30. dnevu ter obletnicah. 

msgr. Stanislav Zore OFM 
predsednik SŠK

ZGODILO SE JE:
ZAHVALA NOVOMAŠNIKA 

ROKA POGAČNIKA
Spoštovani in dragi svetokriški farani!

Več kot pol leta je že minilo od nove 
maše, ki sem jo daroval med Vami. 
Presenečen sem bil, kako skrbno je bilo 
vse pripravljeno. Od petja, pozdravov 
v cerkvi, okrasitve, pogostitve, vse do 
mojega novomašnega gesla, ki je bilo 
napisano na prtičkih – vse to je govori-
lo, da ste v pripravo vložili veliko srca. 
Spomin na Vaše nasmehe, dobre bese-

de in velikodušnost, v meni zbudi glo-
boko hvaležnost. Hvala Vam! Dali ste 
mi veliko in pomembno sporočilo: da 
odgovorno poslanstvo, ki mi ga je zau-
pal Gospod, začenjam ob ljudeh, ki se 
duhovnika veselijo, imajo radi Boga in 
so ponosni tudi name osebno. Iz srca 
sem Vam hvaležen: dali ste mi čudovi-
to popotnico.

Kot sem Vam povedal že na pogo-
stitvi, se zavedam, da v vsem skupaj 
ne gre zame, kar je zelo osvobajajoče. 
Za Jezusa Kristusa gre – v duhovniku 
se veselimo in iščemo predvsem Boga, 



5

ki Ga duhovnik prinaša in predstavlja. 
Tistega lepega 7. julija ste tako pokaza-
li predvsem svojo vero in ljubezen do 
Boga. Neskončno dobri Bog Vam bo 
sam povrnil.

Ob novi maši je bil zame dragocen 
trenutek, ko sem lahko pokleknil ob 
krstnem kamnu in molil prav tam, kjer 
sem potopljen v Studenec Življenja 
postal Božji otrok. Tudi v pridigi sem 

spregovoril o krstu in o nepričakova-
ni milosti, da Bog nad svojimi otroki 
ne neha izgovarjati besed: »Ti si moj 
ljubljeni sin, moja ljubljena hči.« Bog, 
ki je večji od neskončnega vesolja, ki 
je neskončno dober in neskončno lep, 
je moj in Tvoj oče, mi pa med sabo 
bratje in sestre. Ko o tem premišljuje-
mo in se trudimo, da bi to živeli, odpa-
de marsikatera skrb, življenje pa dobi 

povsem nov pomen. Zaradi vere smo 
drugačni, gledamo drugače, verujemo 
v drugačno prihodnost. Čudovito vero 
imamo: kje še najdemo vero, kjer bi 
Bog sebe tako polno razodel, sam dal 
življenje za človeka in človeku hotel 
biti tako blizu? Imamo vse, kar potre-
bujemo, da bi poznali in ljubili Boga. 
Prav duhovništvo je znamenje Bož-
je ljubezni – ko Bog hoče preko mož, 
ki jih sam izbira in posvečuje, ostati z 
nami, nas učiti in hraniti z zakramenti. 
Čudovito vero imamo! Želim si, da bi 
dar duhovniškega poklica, ki je zrasel 
med Vami – tudi po Vaših molitvah in 
Vašem zgledu, res vse spodbudil k živ-
ljenju po veri in iz vere. Na vsakem od 
nas je, da vero spoznavamo, živimo in 
predajamo naprej. Vsak lahko prispe-
va, vsak izmed nas ima poslanstvo. Naš 
kraj pod Golico je res čudovit, še bolj 
pa ga lepega dela to, da v njem živijo 
Božji otroci. Naj se pozna, da na nas 
pada senca svetega Križa, na katerem 
nam je Jezus dal Sebe do konca – naj 
bo Sveti Križ znan po tem, da tukaj ži-
vijo Božji ljudje.

Še enkrat se Vam zahvaljujem za vso 
ljubezen, ki sem jo doživel ob ponovi-
tvi nove maše in ki jo doživljam vsakič, 
ko se vrnem med Vas. V mojem srcu 
imate posebno mesto in zares sem Vaš. 
Prosim, da molite zame še naprej, ker 
Vašo molitev potrebujem. Računam 
na Vas in se Vas tudi sam spominjam.

Hvaležen Vas blagoslavljam,
Rok Pogačnik, duhovnik
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PRED NAMI:
SVETI POSTNI ČAS

Na pepelnično sredo 26. februarja 
pričenjamo 40 dnevni sveti postni čas, 
spokorne priprave na največji krščan-
ski praznik, vstajenja od mrtvih Jezusa 
Kristusa. Med sveto mašo bo obred pe-
peljenja, ko vas bo duhovnik pokrižal 
na čelu s pepelom in med tem izgovar-
jal pomenljive besede: »Pomni človek, 
da si prah in da se v prah povrneš!« ali 
pa: »Spreobrni se in veruj evangeliju!« 
S tem obredom se navzven pokaže not-
ranja razpoložljivost vernika za spreo-
brnjenje oziroma poboljšanje življenja. 
Ta dan velja postna postava, vzdržek 
od mesa in da se smemo le enkrat v 
dnevu do sitega najesti.

KRIŽEV POT OB PETKIH:
V postnem času bomo ob petkih 

pol ure pred mašo molili križev pot:
28. februarja vodi molitev 

FRANČIŠKOVA DRUŽINA
6. marca vodi molitev BINKOŠTNA 

DVORANA
13. marca vodi molitev SKAVTSKA 

DRUŠČINA
20. marca vodijo molitev 

VEROUČENCI
27. marca vodi molitev KARITAS
3. aprila vodijo molitev PEVCI
10. aprila vodijo molitev ŽPS (Veliki 

Petek)
V nedeljo 15. marca bomo ob 14. uri 

molili križev pot  na Srednjem 
vrhu pod Gozd Martuljkom.
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ZBIRANJE PROSTOVOLJNIH 
PRISPEVKOV ZA POMOČ 

VAŠČANOM DOVJEGA 
PRIZADETIH V POŽARU

V teku je dobrodelna akcija zbira-
nja denarnih prispevkov za družine na 
Dovjem, ki so v požaru izgubile vse. 
Vaše prispevke lahko nakažete na TRR 
Župnijske karitas Dovje:

Župnijska karitas Dovje
Dovje 105
4281 Mojstrana

TRR: SI56 6100 0001 2031 451
sklic: SI00 2020
koda namena: CHAR
namen plačila: Pomoč za pogorele na 
Dovjem

K akciji smo pristopile tudi sosed-
nje Župnijske karitas, ki zbiramo pro-
stovoljne prispevke v svojih župnijah. 
Na Jesenicah smo do sedaj zbrali 746 
€. Hvala za vsak vaš dar.

ŽUPNIJSKO ROMANJE NA 
POLJSKO OD 30.4. DO 3.5. 2020

V času prvomajskih počitnic bo 
organizirano štiridnevno romanje na 
Poljsko. Ogledali si bomo Krakow, 
Marijino središče v Częstochowi, Wi-
elicka - rudnik soli, Auschwitz – kon-
centracijsko taborišče in Wadowice 

- rojstni kraj svetega papeža Janeza Pa-
vla II. 18. maja bo ravno obhajal 100 
rojstni dan! Namen romanja bo tudi za  
našega diakona Martina Lebana pred 
njegovo novo mašo.  Odhod avtobu-
sa bo v četrtek ob 5h, vrnemo pa se v 
nedeljo zvečer. Cena romanja je 300€ 
na osebo. Prijave na romanje že spre-
jemamo v župnijski pisarni. Ob prijavi 
prosim poravnajte tudi akontacijo 50€. 
Komur se zdi bolje, lahko romanje  v 
župnijski pisarni poravna tudi po me-
sečnih obrokih do odhoda na romanje. 

V OČETOVO HIŠO JE ODŠEL:
Vladimir Romih ( Bokalova), Frančiška 

Batur (Revolucije), 



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 6100 0002 0488 881

SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 
oskrbovana iz župnije Jesenice

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

Izdaja: župnijski urad Jesenice 
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o. 

• pon: po večerni sv. maši ob 18.30

• tor: 8.00 - 9.00

• sreda po večerni maši ob 18:30

• ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 18.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  četrtek: 17.00

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu. 
Prijava za krst vsaj mesec dni pred 
krstom. Priprava za starše in botre 
na domu po dogovoru. 
Na pripravi imejte družinsko knjižico 
in potrdilo za botre.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

Prijava v župnišču vsaj mesec dni 
pred poroko. Potrebni dokumenti: 
krstni in samski list, potrdilo o 
opravljenem tečaju za zaročence.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESEC FEBRUAR 2020
• Blagoslov svetega Blaža bo med sveto 

mašo v ponedeljek 3. februarja.
• Binkoštna dvorana se bo molila v pone-

deljek 3. februarja po večerni sveti maši.
• Slavilni večer vsak petek po večerni sve-

ti maši v cerkvi Sv. Lenarta do 19:30 ure.
• Obisk bolnikov in ostarelih po domovih 

bo v petek 7. februarja.
• »agape« v župniji Jesenice bo v nedeljo 

9. februarja.
• Načrtovanje Karitasa bo v ponedeljek 

10. februarja po večerni sveti maši v žu-
pnijskem domu.

• Darovanje »ofer« za duhovnega pomoč-
nika Antona Marinka bo v nedeljo 16. 
februarja.

• Molitvena skupina Jezusovega usmi-
ljenega Srca za duše v vicah moli v po-
nedeljek 17. februarja po večerni sveti 
maši. 

• Sestanek ŽPS na Jesenicah bo v ponede-
ljek 24. februarja po večerni sveti maši.

BRALCI BOŽJE BESEDE:
februar 7.30 10.00

SVEČNICA 2.2. MARTA REBOLJ 
  MARJETA ŽOHAR

MIRO LEBAN
CIRILA LEBAN

5. NEDELJA MED LETOM 9.2. BOŠTJAN GLUHAR
TADEJA GLUHAR

MIROSLAV DEŽMAN
VERONIKA TARMAN

6. NEDELJA MED LETOM 16.2. MARIJA MULEJ
POLONCA ŠIMNIC

      GABER ŠUŠTARŠIČ
METKA ŠUŠTARŠIČ

7. NEDELJA MED LETOM 23.2.  ALOJZIJA RAVNIK
AVRELIJ RAVNIK

  SIMONA KOMLOŠI
SONJA RAJKOVIČ

1. POSTNA NEDELJA 1.3. MARTINA NEMEC
ANAMARIJA DIJAK

MATEJA KEŠINA
NIVES REGEIS


