
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beseda o 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«. Jaz 
pa bi rad osvetlil razlog, ki je v tem 
dogodku bolj splošnega pomena in 
ga najdemo v začetnih besedah tega 
odlomka, ko je o Mariji in Jožefu  

 

 

 

 

 

 

rečeno, da sta Jezusa: »prinesla v 
Jeruzalem, da bi ga postavila pred 
Gospoda«. 
Ustavil bi se pa tudi pri sklepnih 
besedah, ki nam pomagajo usmeriti 
pogled v intimno življenje svete 
nazareške družine: »Otrok pa je 
rastel in se krepil. Bil je vedno bolj 
poln modrosti in Božja milost je bila 
z njim.« 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.  

                                    R. Cantalamessa 
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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 se 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. 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 trojen 
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 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 
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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. 

Naša oznanila 
 
 Ob 6. do 8. februarja 2015 naša 
župnija organizira zimski oratorij za 
otroke - prijave niso več mogoče! 
 
 Glede verskega tiska, vam dragi 
župljani svetujemo, da si ga zaradi 
lažje organizacije in hitrejše dostave 
naročite po pošti na svoj domač 
naslov. Cena letne naročnine za 
Družino je 93,60 eur, Ognjišča pa 
29,30 eur. Kdor je že plačal v naši 
župniji, bo verski tisk prejemal kot 
doslej.  Obenem spodbujamo tiste 
družine, ki še nimate naročenega 
nobenega verskega tiska. Verski tisk 
je pripomoček, da svoje versko 
znanje poglabljamo, ga širimo in 
utrjujemo. Prav je, da ima vsaka 
družina naročen vsaj en verski list. Le 
tako se bo silno versko neznanje, ki 
ga doživljamo vsepovsod, postopno  
zmanjšalo in Bog daj izginilo. 
Kolikokrat imamo denar za 
neumnosti vseh vrst, za letno 
naročnino verskega lista pa nam 

denarja zmanjka. Tako velike izbire 
dobre literature in tako enostavnega 
dostopa do nje, Slovenci nismo še 
nikoli imeli, a po drugi strani tako 
majhnega zanimanja zanjo kot je 
sedaj, še ni bilo. Kakor, da nam lepa 
slovenska beseda o lepoti naše vere 
nič ne pomeni. Pogovorite se v vaših 
družinah in ukrepajte. Ni namreč 
brez pomena rek: »kdor ne bere ga 
pobere.« Poleg Družine in Ognjišča 
je na razpolago Mavrica. Prav tako 
Mohorjeve knjige. Najbolje je vse to 
naročiti po pošti ali v župnijskem 
uradu. Naj bo tudi verski tisk in 
kvalitetna literatura osebna 
izkaznica našega zrelega in 
odgovornega krščanskega življenja! 
 
 V tem tednu verouk poteka kot 
običajno. 
 
 Bog povrni ekipi na čelu z 
gospodom Frančkom Pestičkom, ki 
je včeraj pospravila jaslice. Tako se 
končuje božični čas.   
 
 Cerkev čistijo iz Ceršaka, Bog 
povrni! 
 
 Danes je prva nedelja v mesecu, 
Bog povrni za vaš prvonedeljski dar 
za našo župnijo. Obenem je v tednu, 
ki je pred nami tudi prvi četrtek, 
petek in sobota z običajnimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
župnik obiskal starejše na njihovih 
domovih.  



 V torek je god sv. Blaža, škofa in 
mučenca, ko bomo prejeli posebni 
Blažev blagoslov z molitvijo za 
zdravje grla in odvrnitev vsakega 
drugega duhovnega in telesnega zla.  
 
 
 

Sv. maše pred nami 
 
4. NEDELJA MED LETOM, 1.2.,  
prva v mesecu, 
Brigita Irska, opatinja; 
07.30 + župljani in dobrotniki  
                naše župnije 
10.30 +  Marica Ignatijev 
 
 
PONEDELJEK, 2.2., 
Jezusovo darovanje - svečnica; 
8.30 + Branko Pehan, + sorodniki 
Škrofič in Pehan 
 
TOREK, 3.2.,  
Blaž, škof in mučenec; 
18.00 + Pfifer Janez  
 
SREDA, 4.2.,  
Gilbert, redovni ustanovitelj; 
18.00 + Angela Šmirmaul (darovali 
družini Majhen in Kukovičič) 
 
 

ČETRTEK, 5.2., prvi v mesecu,  
Agata, devica, mučenka; 
18.00 + Lenčka Žunkovič (osmina) 
 
 
 

PETEK, 6.2., prvi v mesecu 
Doroteja, mučenka;  
17.00 – molitvena ura 
18.00 + Jožefa Šmirmaul 
 
SOBOTA , 7.2., prva v mesecu,  
Rihard, kralj;  
08.30 + Brigita Truntič  
(darovala Karli Javernik in Ivica) 
 
 
5. NEDELJA MED LETOM – 
PREŠERNOV DAN, 8.2,  
Hieronim Emiliani, redovni 
ustanvitelj; 
07.30 + župljani in dobrotniki  
               naše župnije 
10.30 + Jožef in Alojzija Pregl 
(darovala žena Rozika s sinom Iljo in 
hčerko Bredo) 
 
 
 

Izdajatelj 
 

 

Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah,  
Slovenska ul. 26, 2212 Šentilj. 
e-naslov: zupnijasentilj.wordpress.com 
e-pošta:  zupnija.sentilj@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: uro pred sv. mašo. 
Hvala za Vaše darove za našo župnijo. 
 

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