
 

 

 

JEZUSOVO DAROVANJE – 2. FEBRUAR 2020 - SVEČNICA 

MARIJA SE DARUJE  

SKUPAJ Z JEZUSOM 

Žene, ki so prinesle otroke za daritev, so se običajno zbrale na stopnicah 

ob oltarju, kjer je duhovnik nato opravil obred. Med te žene se je 

pomešala tudi Marija, ki je prišla v tempelj, da bi izpolnila vse, kar je 

določala Mojzesova postava in judovski verski predpisi. V vrsti mater, ki 

so opravljale predpisani obred daritve in očiščevanja, nihče ni opazil te 

neznane žene iz Galileje. Pa tudi, če bi komu naključno padla v oči, ne bi 

nikomur prišlo na misel, da bi v tem otroku iskal obljubljenega Mesija in 

v materi deviško porodnico, ki jo je napovedal že prerok Izaija. 

Veliko dejanje Gospodovega darovanja je ostalo popolnoma skrito 

ljudem, čeprav se je prav v tem trenutku začenjalo darovanje velike 

»maše sveta«, tiste maše, ki se bo nekaj let zatem končala na vzpetini 

Kalvarije. Samo nebeški Oče je videl in vedel za vrednost te daritve 

svojega Sina in njegove človeške matere Marije. Marija kakor 

»svečenica človeštva dviga k nebeškemu Očetu na svojih rokah Božjo 

žrtev. Ona je »orodje odrešenja«, poklicana in izbrana, da kot 

pomočnica stoji svojemu Božjemu Sinu ob strani vse do bridkega konca 

življenja. Na to jo, po Božjem navdihnjenju, opozori starček Simeon. 

Marija čuti, da je to eden od tistih preobratov v njenem življenju, ko se 

mora ponovno zavestno odločiti za sodelovanje z Božjimi načrti, ko 

mora ponovno izreči svoj »zgodi se!« Pripravljenost njenega Božjega 

otroka na popolno žrtev kliče tudi njo k enaki pripravljenosti. In Marija 

daje Bogu vse; daje več kakor svoje življenje, daruje Jezusa, svojega 

otroka, daruje svoje vse. Tega, kar se je dogajalo v Marijinem srcu, ni 

opazil nihče razen nebeškega Očeta, »ki vidi na skrivnem«. On zna ceniti 

Marijino žrtev, Bog ve za vrednost njenega darovanja. 

Danes praznujemo svečnico, dan Gospodovega darovanja v 

templju. Na ta dan se spominjamo dogodka, ko je Marija 

prvorojenca Jezusa prinesla v Jeruzalem, da bi ga darovala 

Gospodu.  

Darovanje za bližnjega je največji dar. Jezus je bil darovan 

in se je daroval za nas in za naše grehe, za naše očiščenje. 

Mnogo ljudi v naši bližini je trpečih, revnih in ponižanih. Jih 

vidimo? Jim skušamo pomagati?  Se znamo tudi mi zanje 

darovati? 

Umetnik Christoph Anders je vsebino 

praznika Jezusovega darovanja postavil na 

samostansko pokopališče. Ustrezno mesto 

– v dveh pogledih: Starček Simeon slavi 

Boga, da sedaj lahko v miru odide, kajti v 

Jezusu je spoznal Odrešenika. Izraz 

hvaležnosti za izpolnjeno življenje in 

obenem izraz upanja rajnih, da bodo smeli 

gledati Zveličarja iz obličja v obličje. 

Obenem Cerkev praznuje na današnji 

praznik dan posvečenega življenja. 



 

 

 … dogajanja, novice,  napovedi,  

vabila … 

 

 Obhajamo praznik Jezusovega darovanja – Svečnico.  

 (Sobota) Hvala vsem nastopajočim pevskim skupinam. Vsem, ki skrbite za cerkveno petje in sooblikujete naša 
bogoslužja. Še posebej hvala zborovodjem.   

 Hvala za vaše darove pri današnji nabirki, ki so namenjeni za poravnavo dolgov, ki so nastali ob obnovi zunanjosti 
naše cerkve. 

 V pripravi na Mladinski festival, ki bo od 15. do 17. maja 2020 v Murski Soboti, po župnijah soboške škofije roma 
kip Kraljice Miru iz Međugorja. V naši župniji ga bomo sprejeli v torek pri sveti maši. V naši župniji bo ostal do petka 
7. februarja – ko se bodo ob njem zbrali naši mladi, animatorji … 

 V torek 4. februarja 2020, bodo zopet svetopisemske urice. Ob 17.15. 

 V torek bo srečanje Župnijskega gospodarskega sveta. Po sveti maši, ob 18.30. 

 V sredo bo svetopisemski večer. Nadaljevali bomo temo o sveti maši in sicer o drugem delu svete maše: 
evharistično bogoslužje. 

 V četrtek bo srečanje in predavanje za starše prvoobhajancev in birmancev. Zberemo se pri sveti maši in po maši 
bo predavanje, ki ga bo imel dr. Jože Bajzek.  

 V petek je prvi petek v mesecu. Birmanci na pozabite na pobožnost devetih prvih petkov. Dopoldne bom obiskal 
bolnike na domu in popoldne bo sveta maša v Dosor-ju ob 16.00.  

 Nadškofija Maribor in Aritours organizirata 25. tradicionalno postno romanje. Tokrat za dva dni v Vojvodino: 27. in 
28. februrja. Več lahko preberete na programu, ki je na oglasni deski. 

 V naši župniji ustanavljamo novo zakonsko skupino. Vabljeni zakonski pari, da se pridružite. V zakonski skupini, ki se 
srečuje enkrat na mesec, je v ospredju izmenjava misli in izkušenj, s tem se lahko drug od drugega veliko naučimo. 
Prvo srečanje bo v soboto 8. februarja 2020 ob 19.00. 

 Zahvaljujemo se skupini s Kapelske ceste, ki je očistila in okrasila cerkev. Skrb za čiščenje in krašenje cerkve ima od 
sobote naprej skupina z Gubčeve ceste pod vodstvom Lee Gomboc.  

 V petek, 7. februarja 2020 so na vrsti za čiščenje veroučnih prostorov starši veroučencev 5. razreda. Začetek ob 
16.30. 

 Na razpolago je nova številka revije Don Bosko , Glasnik Kraljice Miru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zupnija-radenci.com 

Odprta vrata 

Vrata v nov dan 

Vrata v novo življenje 

Vrata v večnost v Bogu 

Tvoje znamenje življenja 

http://www.zupnija-radenci.com/
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2. FEBRUAR 8.00 Za žive in + župljane; Za + Ivanko Tropenauer, obl. 

Sv. Timotej in Tit 10.00 Za + Stričevič Nevena, obl. 

 

PONEDELJEK   

3. FEBRUAR   

Sv. Blaž   

 
TOREK   

4. FEBRUAR 18.00 Za + mamo Albino, obl. in + očeta Jožeta Kosiča 

Sv. Leon   

 

SREDA   

5. FEBRUAR 18.00 Za + Otilijo Vašl 

Sv. Agata  Za + Matildo Rantaša                                                       (družina Zamuda) 

 
ČETRTEK   

6. FEBRUAR 17.30 Molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim 

Sv. Doroteja 18.00 Za + Ano Flister, obl.; Za + Terezijo Adanič (brat Franc z družino) 

 
PETEK   

7. FEBRUAR 16.00 Za + Jožeta Petek iz Ižakovec, obl.                                             v Dosorju         

Sv. Koleta (Nika) 18.00 Za + iz družine Šenveter 

 
SOBOTA   

8. FEBRUAR 18.00 Za + starše Karba, štiri sinove in + rod 

Sv. Hieronim  Za + Vilija Šinko (družina Bratkovič – Divjak);  Za + Dlouhy Karla, 8. dan 

PETA NEDELJA MED LETOM 
 

  

9. FEBRUAR 8.00 Za žive in + župljane; Za + Jožico Gregor (družina Markič) 

Sv. Julijana 10.00 Za + sorodnike iz družine Hochegger in Zver, Za + Jožeta Mencigarja, obl. in ves + rod 

SVETE MAŠE 
Od  2. do 9. februarja 2020 


