
KAKO BO V FEBRUARJU 
 
2. feb.: Svečnica – Jezusovo darovanje 

Mesec februar se prične s praznovanjem Jezusovega darovanja v templju. 40 dni 

po rojstvu je njegova Mati Marija šla prvič v tempelj z malim Jezusom. Starček 

Simeon je v otroku prepoznal obljubljenega Odrešenika, Luč, ki razsvetljuje svet. 

Svečnica je tudi praznik posvečenega življenja, ko redovniki praznujejo in 

obnovijo svoje zaobljube. Dan zahvale za redovništvo. 

5. feb.: 1. petek. Vabljeni molivci za duhovne poklice ob 9. uri v cerkev. 

11. feb.: Lurška Mati božja – spomin na 1. prikazanje Brezmadežne Bernardki 

Soubirous, tudi svetovni dan bolnikov – poleg vseh bolezni  je del našega 

življenja postal tudi virus covid-19 z vsemi posledicami, ki jih pušča za seboj. 

Vse, ki še znate moliti, vabim, da imate od danes naprej molitev za nepogrešljivo. 

 

17. feb.: PEPELNICA: Vsak postni čas se začenja z vznemirljivim pozivom h 

kesanju in s spominjanjem na  našo umrljivost. Naj nas ne bo strah prositi: "Čisto 

srce, o Bog, mi ustvari, duha stanovitnosti v meni obnovi." Oče, ki vidi na 

skrivnem, nam želi dati veselje nad njegovim zveličanjem. Vsakokrat, ko se 

obračamo h Gospodu, je to za nas "čas milosti in dan rešitve". Blagoslovitev 

pepela in pepeljenje. 

19. feb.: petek – križev pot: Vsak petek v postnem času bo ob 9. uri križev pot v 

župnijski cerkvi, pogosteje ga pa lahko molite tudi doma. Ob Jezusovi bolečini 

tudi naša ni tako velika. 

 

21. feb.: 1. postna nedelja – beremo evangelij, kjer je Duh Jezusa odvedel v 

puščavo. Kje je ta trenutek naša puščava in kaj je za nas preizkušnja? Post je še 

posebej čas milosti. Zaupajmo Gospodu, ki je zlo premagal. 

26. feb.: petek – križev pot 

28. feb.: 2. postna nedelja. Ob evangeliju o spremenitvi na gori razmišljajmo, 

kdaj se je Jezus nas dotaknil, ko smo se pogovarjali z njim. Tudi to je milost. 

MAŠE V ČASU KORONAVIRUSA                                                                             

Pravijo »saj gledamo po televiziji in poslušamo po radiu«. Ampak to je tako, 

kot če bi sedli za mizo in kosilo gledali po televiziji. Lahko je še tako dobro, a 

še vedno bi bili lačni. 

"Prišlo bo jutro, četudi je noč!” (Iz 21,12) 
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MOLITEV V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 

Usmiljeni Oče, 
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. 
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi                                                          
epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. 
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, 
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da 
bomo trpečim pomagali z dejanji. 
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah 
doživljamo tvojo bližino. 
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo 
za bolnike. 
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. 
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, 
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum. 
Prosimo te, naj epidemija preneha, 
da bomo mogli živeti v miru in blaginji. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.                                                                      
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas. 
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas. 
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas. 

V času bolezni evangeliji ne ponujajo čudežnih zdravilcev, ampak pokažejo 
na Jezusa Kristusa, pravega Boga in človeka, ki je človeško šibkost prevzel 
nase in jo ozdravlja s svojim križem. Molitev najprej ozdravi človekovo 
srce, ki je polno žalosti in vdanosti v obstoječe stanje. 
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FEBRUARJU NA POT                                                     

Najkrajši mesec v letu bo spet povezal dva bogoslužna kroga cerkvenega 

leta. S svečnico in podiranjem jaslic se dotika še božičnega časa, s 

pepelnico pa že sega proti velikonočnemu. In tako se bo treba v 

molitvenem življenju preseliti od skrivnosti Gospodovega učlovečenja in 

prihoda k pripravi na velikonočni vrhunec in srce oznanila. 

V negotovih časih, ko se vendar ponekod že kažejo znamenja upanja, naj 

tudi naše molitve ustrezajo okoliščinam in potrebam sveta in Cerkve. 

Poskušajmo v Božji besedi najti sporočila za naš čas, okrepimo se ob njih, 

da bomo lahko iz teh nekaj minut molitvenega sobivanja z Bogom lahko 

nosili blagoslov v vse ostale ure dneva. 

KRIŽEV POT 

Križev pot je premišljevalna molitev, ki so jo 

najprej poznali romarji v Jeruzalemu. Hodili 

so po poti, po kateri je šel s križem na 

Kalvarijo sam Gospod Jezus Kristus.                                                                                   

Križev pot ima v krščanski duhovnosti zelo 

velik pomen. Ko molimo to priljubljeno 

molitev, z Jezusom sočustvujemo in 

podoživljamo njegovo trpljenje od Pilatove smrtne obsodbe pa do smrti na 

križu in položitve v grob.       

  

Ko premišljujemo Jezusovo trpljenje, tudi naša človeška bolečina ni več 

tako težka. Postaje, kot jih poznamo danes, so nastale šele v 17. stoletju. Te 

so povzete po Svetem pismu, nekatere (trije Jezusovi padci, Veronika) pa 

po izročilu. Križev pot molimo in premišljujemo lahko tudi na bolniški 

postelji.  Vsebuje štirinajst postaj, ponekod tudi petnajst. V petnajsti že 

spremljamo Gospoda preko groba, do njegovega zmagoslavnega vstajenja. 

Tako se s to postajo še bolj nakaže bistvo odrešenja, ki je v trpljenju in 

vstajenju našega Gospoda Jezusa Kristusa. 

Ta ljudska pobožnost je priljubljena oblika molitve med številnimi verniki. 

Združuje spontano gibanje s podobo in razmišljanjem, ob tem je lahko 

združevati Jezusove skrivnosti z lastnim življenjem.  

PO KATERI POTI HODIM?                                                         

Od 4. januarja so že dovoljene maše, sicer res v 

zelo omejenem obsegu glede na število 

vernikov v cerkvi, a vendar z žalostjo opažam, 

da je bogoslužni prostor ob delavniških mašah 

skoraj prazen. Tudi ob nedeljah ni dovoljeno 

zapolnjen. Cerkev je ves dan odprta za obisk, a 

ni nikogar. Jezus sameva.                                                                                                 

Sprašujem se, kakšna je vera mojih faranov, da 

ne potrebujejo srečanja in duhovne hrane s 

svojim Odrešenikom. S tistim, ki nas najbolj 

brezpogojno ljubi, za katerega smo najbolj 

dragoceni. S tistim, ki je za nas dal vse, kar 

lahko kdo da, svoje trpljenje in svoje življenje. 

S tistim, ki je naša Pot, Resnica in Življenje, h 

kateremu potujemo in nas čaka.  

Zaradi pomanjkanja vere Bogu ne pustimo, da bi za nas storil to, kar želi. 

Želi se nas dotakniti med sveto mašo. Želi govoriti z nami in nas 

spremljati. Rad bi nam svetoval v odločitvah, nas hvalil po uspehih in nas 

spodbujal. Želi nam razdajati dobre darove in nas učiti. Jezus želi biti naš 

stalni sopotnik, se nam dajati v hrano, nas tolažiti in opogumljati, nam 

odpuščati in nas pritegniti k sebi. S svojim Kruhom nas želi poživiti.  

Pa mi? A vemo, kaj iščemo v življenju? Cerkev je prazna, spovednica je 

prazna, klopi samevajo; trgovine so polne, slabe volje preveč, žalosti in 

obupa nad stanjem preveč, negodovanja in obsojanja ne manjka, prepirov 

tudi ne … Kaj iščemo in kje iščemo? Pri Izviru je največje bogastvo! 

VEROUK SE DO NADALJNJEGA ŠE VEDNO IZVAJA NA DALJAVO 

Slovenska škofovska konferenca sporoča, da se župnijska kateheza 

(verouk), kljub odprtju šol za otroke prvega triletja, še naprej izvaja na 

daljavo. Župnike, katehistinje in katehiste bomo pravočasno obvestili o 

začetku izvajanja župnijske kateheze v razredu.                                          

(Tiskovni urad SŠK) 
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