
LUČ V RAZODETJE POGANOM
Luč ima na Bližnjem vzhodu in s tem tudi v Svetem pismu bogat 

simboličen pomen. Stvarnik daje luč ali življenje vsemu, kar obstaja. 
Luč, ki jo predstavljajo naše oči, je znamenje upanja, da bo svetloba 
vedno zmagala temo. Splošno gledano za te narode luč pomeni vse, kar 
je božje in je tako znamenje božjega razodevanja. Božji služabnik, naš 
odrešenik, se je zato predstavil svetu kot luč v razsvetljenje vseh narodov. 
V Rimu je bil praznik Jezusovega darovanja v templju povezan s spokorno procesijo, ki 
naj bi predstavljala Jezusov prihod v tempelj. Kmalu je prišlo v navado, da so začeli pri teh 
procesijah uporabljati sveče, ki simbolično predstavljajo Jezusa, ko s svojim prihodom v 
svetišče odpravlja temo nevere.

Starček Simeon je dolgo čakal, da bi videl Gospodovega Maziljenca. Ker je veroval v 
Boga, je bil pravi trenutek v templju, da je v otroku prepoznal odrešenika in je lahko zapel 
hvalnico Bogu: »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.«

»Luč v razodetje poganom!« Kdo so ti pogani, ki jih starček Simeon omenja? To so vsi 
narodi, ki niso bili judovskega rodu in še niso poznali pravega Boga, Boga Abrahamovega, 
Izakovega in Jakobovega. Tudi mi smo bili nekdaj poganski rod, dokler niso prišli k nam 
misijonarji in nam prinesli veselo novico, da imamo vsi enega in istega Boga, ki nas ima 
rad.

Bog je Luč, Pot, Resnica in Življenje. Naš Bog ima vse, kar potrebujemo za srečno in 
zadovoljno življenje. In ta Bog, ki se je učlovečil v Jezusu Kristusu, nič ne skriva, nobene 
stvari ne zadrži zase. V tempelj so ga prinesli, da bi ga darovali za človeštvo, ki je živelo v 
temi in smrtni senci. Njegova luč nas stalno izziva, da bi jo sprejeli in nehali hoditi v temi, ki 
je nevarna, ker nas ne pripelje do cilja, do gledanja Boga. Čeprav so vsa naša mesta bogato 
osvetljena, imamo občutek, da je teme vedno več, predvsem duhovne teme, ko človek ne 
ve, za koga živi in kakšen smisel ima njegovo življenje. Starček Simeon je v templju videl 
v otroku Jezusu mogočno luč, ki posveti v sleherno temo nevednosti, da ne bi nihče hodil 
v temi nevere, nezaupanja, nespoštovanja in nezaželenosti. Za Jezusa smo vsi dragoceni 
zaklad, ki ga noče izgubiti. Zato se oklenimo odrešenika, ki je naša luč na poti v nebesa.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja Gospodovo darovanje v templju - Svečnica 2. februar
yy Danes je praznik Gospodovega darovanja v templju – Svečnica. Godujeta Simeon in Ana, preroka.
yy To nedeljo je svečnica, praznik Jezusovega darovanja v templju. Svečnica je zadnji dan božičnega časa, zato ta 
dan pospravimo jaslice in božične smrečice. Praznik, ki ima poganski izvor, je na Slovenskem že dolgo zasid-
ran kot del cerkvenega leta, saj tega dne obhajamo spomin Marijinega očiščevanja, pa tudi njenega srečanja 
s Simeonom. V Sloveniji je tudi lepa navada, da ta dan darujemo za sveče, ki bodo to leto gorele na glavnem 
in daritvenem oltarju. Sveča ima velik simbolni pomen; ponazarja prazničnost in razsvetljenje teme duha ter 
kristjana opominja, da mora biti otrok luči. Iskrena hvala za vsak vaš dar.
yy DRUŽINA V VSAK SLOVENSKI DOM. Ob koncu meseca verskega tiska, se vam uredništvo Družine zahva-
ljuje za zvestobo in podporo. Tednik Družina z vsebinami utrjuje vrednote, predaja vero in je vez s Cerkvijo. 
Za vse, ki še niste naročniki, so pripravili posebno naročniško akcijo in vas prosijo, da si vzamete nekaj časa in 
izkoristite posebno ponudbo. Danes so na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh 
zaporednih številk tednika brezplačno. Ob tem vam Družina podarja priložnostno darilo: kuharsko knjižico 
Kuhajmo s Tomažem Čižmanom. Na policah za tisk si vzemite knjižico in naročilnico. Izpolnjeno naročilnico 
oddajte župniku. Tri zaporedne številke Družine boste prejeli brezplačno, potem pa se bo vsakdo sam odločil, 
da ostane naročnik ali ne.
yy V ponedeljek goduje sveti Blaž, škof in mučenec, zavetnik zoper razne bolezni, zlasti vratu in grla, priprošnjik 
za dobro spoved in eden štirinajstih priprošnjikov v stiski. Maša z Blaževim blagoslovom bo v cerkvi.
yy V četrtek, 6. februarja bo seja ŽPS. Pogovoriti se moramo o pastoralnem delu do velike noči in narediti pro-
gram za volitve novega ŽPS za nov petletni mandat. Srečanje bo ob 18.30 v sejni sobi.
yy Ta teden je prvi petek. Bolnike bom obiskal v dopoldanskih urah.
yy Naslednjo nedeljo bo pobiranje sedežnine. Desetletni ciklus je zaključen, zato bomo sedaj naredili nove raz-
porede. Kot je že nekaj let praksa, bo sedežnina tudi letos ista, 15 €. Hvala vsem, ki na tak način prispevate za 
plačilo rednih stroškov naših svetišč.
yy V mesecu februarju je še precej prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

Jezusovo darovanje v templju – Svečnica
1. za + Vinka (obl.) in Milko Štefe ter Simona Likarja
2. za vse ++ Ribnikarjeve
za + Blaža in Marijo Gros

2. februar

Ponedeljek
1800

Blaž, škof in mučenec; Božji služabnik Janez Gnidovec, škof
za + Ivano Zupan (obl.)

3. februar

Torek
1800 

Oskar, škof; Janez de Britto, jezuit in mučenec 
za + Frančiško Markun, 30. dan po pogrebu

4.  februar

Sreda
1800

Agata, devica in mučenka; Albuin, škof
za + Ivanko Košnik, dar sosedov

5.  februar

Četrtek Pavel Miki in japonski mučenci; Doroteja, mučenka
ni svete maše

6.  februar

Petek Rihard, kralj; Rozalija Rendu, redovnica
ni svete maše

7.  februar

Sobota
1900

Hieronim Emiliani, red. ustan.; Jožefina Bakhita, sužnja
1. za + Janeza Košnika (obl.)
2. za + očeta Janeza (obl.), mamo Frančiško in oba brata Stare

8. februar

Nedelja
730 Tenetiše

830

5. nedelja med letom
1. za + Alojza (obl.) in vse ++ Murnove
2. za + Nado Lukanec, 30. dan po pogrebu
za + Janeza Dobrina, 30. dan po pogrebu

9. februar

čiščenje in krašenje Trstenik – Krničar Majda
Tenetiše – 

8. februar


