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4. NEDELJA MED LETOM, 30.1.
7.00: živi in + farani
9.00: + Oto in Boštjan OJSTERŠEK
10.30: + Danica MAČEK, 1. obl.
PONEDELJEK, 31.1., sv. Janez Bosco,  duh., ust. salezijancev
7.30: živi in + iz družine CVERLE 
        + Darja FILIPŠEK
        + Janez PLANINŠEK
TOREK,1.2., sv. Brigita Irska,  opatinja
18.00: + Martin ŠKORJA
           + Anica BERGINC
           + Anica OJSTERŠEK
SREDA, 2.2., GOSPODOVO DAROVANJE
7.00:+ Marko BELEJ
10.30:+ Vera ŠRAJ
18.00: + Ivan, obl., in žena Helena BELEJ
ČETRTEK, 3.2., sv. Blaž, škof, mučenec
18.00: + Jože PINTER
             + Frančiška in Janez KRAŠOVEC
             + Blaž LOKOŠEK
pri sveti maši bomo delili blagoslov sv. Blaža
PETEK, 4.2., sv. Janez de Britto, jezuit, muč.
7.30: v zahvalo in priprošnjo za vse žive  in + iz 
družin PADEŽNIK in NOVAK
18.00: + Štefan KRPIČ
            + Ana MERHAR, 30. dan
SOBOTA,5.2., .sv. Agata, devica, mučenka
18.00: + Janez PUŠNIK, Katarina in Rudolf ZEMLJAK
           + Dragica ŠUSTER
po večerni  maši celonočno češčenje Najsvetejšega
5. NEDELJA MED LETOM, 6.2.
7.00: živi in + farani
9.00: + Stanislav HRIBERŠEK
         + iz družin ŽIKOVŠEK, SEME, Blaž, 5.
          obl., in Jožefa LOKOŠEK
10.30: + Rafko OJSTERŠEK, sestri Fani, Marija in
               Milan MEDVED

2. februar - Svečnica

V tednu, ki je pred nami je tudi Svečnica. Prvotno ime da-
našnjega praznika je bilo Marijino očiščevanje. Po Moj-
zesovi postavi je morala vsaka mati, ki je rodila sina, šti-
rideseti dan po porodu priti v tempelj, tam darovati in se 
tako ‘očistiti’. Temu predpisu se je podredila tudi Marija, 
Jezusova mati, ki je Jezusa spočela in rodila deviško, zato 
je obred očiščevanja ne bi obvezoval, vendar ga je sprejela. 
Kakor v vsem, se je tudi tukaj pokazala za Gospodovo de-
klo in izpolnila Božjo postavo.

Evangelist Luka v poročilu o njenem obisku v jeruzalem-
skem templju omenja srečanje s starčkom Simeonom. Ta 
je v videnju spoznal, kdo je Dete, ki ga pestuje ta mlada 
žena. Pristopil je, ga vzel v naročje in spregovoril sloviti 
preroški spev: »Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Go-
spodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle reši-
tev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov; luč v razsve-
tljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva.«
Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji bla-
goslova sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsve-
tljuješ vsakega človeka, ki pride na ta svet – kakor te luči, 
z vidnim ognjem prižgane, preganjajo nočne temine, tako 
naj bodo tudi naša srca razsvetljena z nevidnim ognjem, 
to je, z lučjo Sv. Duha, in brez sleherne grešne slepote, da 
bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim očesom, kar 
ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako 
po temnih nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi 
svetlobi.«

Po tem obredu blagoslavljanja sveč nam “je praznik znan 
kot svečnica, praznik sveč, praznik luči. Hrepenenje po 
svetlobi je med prvobitnimi značilnostmi človeške na-
rave,” piše slovenski etnograf dr. Niko Kuret. Na ta dan  
je v Cerkvi blagoslov sveč in obhod z gorečimi svečami, 
v njem je ‘luč’ prispodoba Mesije, ki ‘razsvetljuje člove-
štvo’, mu razodeva smisel sveta in življenja.                    (PT)
Vir: https://revija.ognjisce.si/svetnik-za-vsak-dan/156-jezusovo-darovanje-
-svecnica

V tednu od 31. januarja do 4. februarja je reden verouk.
Na svečnico bo pri vseh mašah blagoslov sveč. 
Kdor bo želel, bo lahko sveče za blagoslov dobil 
tudi pred mašo v zakristiji.
Zahvala za krašenje v januarju naseljema Jagoče in 
Tovsto.V februarju čistita in krasita Brstnik in Rifen-
gozd.

Ko so izpolnili vse po Gospo-
dovi postavi, so se vrnili v Ga-
lilejo, v svoje mesto Nazaret. 
Dete pa je raslo in se krepilo, 
vedno bolj polno modrosti, in 

Božja milost je bila z njim.
                                                       (Lk 2, 39-40)  

-------------------------



Holokavst-kako najti smisel 
v grozotah brez smisla in ga preživeti

Generalna skupščina Združenih narodov je prejšnji teden 
sprejela neobvezujočo Resolucijo, kjer svoje članice po-
ziva k boju proti zanikanju holokavsta in antisemitizma. 
Resolucija je bila sprejeta ob prisotnosti skupine ljudi, ki 
je preživela genocid, v katerem je bilo med 2. svetovno 
vojno ubitih približno šest milijonov Judov.  Ob predsta-
vitvi same Resolucije je vnuk žrtve holokavsta izpostavil 
skrb, da svet živi »v dobi, v kateri fikcija zdaj postaja dej-
stvo, holokavst pa daljni spomin, zato je potrebno razviti 
izobraževalne programe, s katerimi bi pomagali preprečiti 
prihodnje genocide.«
Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta obeležujemo 
27. januarja.
Na knjižnih policah je kar nekaj knjig, ki opisujejo grozote, 
ki so jih utrpeli ljudje v koncentracijskih taboriščih. Ena 
boljših knjig, ki govori tudi o tem, kako, kljub tej grozoti, ki 
je taboriščnikom sledila iz dneva dan, ohraniti stisk s seboj 
(notranjo higieno), taboriščni humor, notranjo svobodo, ki 
vpliva na duševno zdravje in notranji mir posameznika, 
je knjiga E. Viktorja Frankla: Kljub vsemu reči Življenju 
DA. Odlomki iz knjige govorijo sami zase:
»Kdo od tistih, ki so izkusili koncentracijsko taborišče, se 
ne spominja zgodb posameznikov, ki so prečkali zborno 
mesto ali se sprehodili med taboriščnimi barakami ter ne-
kje podarili lepo besedo, drugje pa zadnji grižljaj kruha? 
In čeprav jih je bilo malo, nam prav oni dokazujejo, da 
človeku lahko v koncentracijskem taborišču odvzameš 
vse, le enega ne: poslednje človeške svobode, da do danih 
okoliščin zavzame takšno ali pa drugačno držo. In res se 
je dogajalo t̋o in ono !̋ V internaciji je bilo sleherni dan, 
sleherno uro, na tisoče priložnosti, sprejeti to notranjo od-
ločitev, odločitev človeka za ali proti temu, da se ukloni 
silam okolja, ki grozijo, da ga bodo oropale njegove samo-
bitnosti – njegove notranje svobode – in ga zavedle, da bo 
s svojo odpovedjo svobodi in dostojanstvu postal navadna 
igrača in predmet zunanjih pogojev ter se pustil oblikovati 

v ̋ tipičnega  ̋taboriščnika…«
In bistveno iz knjige: »Človekova duševna samopodoba, 
ki mu je ni mogoče vzeti do njegovega zadnjega diha, mu 
omogoča še v tem zadnjem dihu najti priložnost, da svoje 
življenje oblikuje smiselno.« In ko se sprašujemo po smi-
slu življenja, je v takem položaju potreben popoln preobrat: 
»Sami se moramo naučiti in zatem poučiti obupane ljudi, 
da v bistvu nikoli in nikdar ne gre za to, kaj še lahko priča-
kujemo od življenja, ampak za to, kaj življenje pričakuje 
od nas.«
Življenje navsezadnje ne pomeni nič drugega kot to, da 
sprejemamo odgovornost za pravilne odgovore na življenj-
ska vprašanja, za izpolnitev zahtev, ki nam jih postavlja 
poslednja ura. V njegovem zapisu najdemo tudi pomen du-
hovnosti, kjer se zaveš sebe in tudi sveta: 
»V svoji stiski sem klical h Gospodu in mi je odgovoril iz 
svobodnega prostranstva. Kako dolgo si tam klečal, koli-
kokrat si ponovil ta stavek – to se ni ohranilo v spominu… 
Toda tisti dan, tisto uro, ko je prišla svoboda, se je začelo 
tvoje novo življenje.«
Zgodovina je tista, ki je pu-
stila sled, vendar se moramo 
vsak dan znova zavedati, 
kot pravi Viktor E. Frankl: 
»Vsak od nas ima svoje 
notranje 'koncentracij-
sko taborišče' s katerim 
se mora soočiti s pomočjo 
odpuščanja in potrpežlji-
vosti – kot celostna bitja, 
kot tisto, kar smo in tisto, kar bomo še postali. » 
Iz iste knjige izhaja, da je bila težava ravno v 'notranjem 
opogumljanju' ljudi v koncentracijskem taborišču, t.j. du-
ševnem, saj je to zahtevalo usmerjanje v nek cilj v priho-
dnosti. Vodilo za vsa psihoterapevtska ali psihohigienska 
prizadevanja do zapornikov je primerjal z Nietzschejevimi 
besedami: »Kdor v življenju ve, ʺzakaj̋ , prenese skoraj 
vsakršen ̋ kako .̋« Pri zapornikih je bilo potrebno, takoj, ko 
se je ponudila priložnost, ozavestiti ta ʺzakaj̋  v njihovem 

življenju, ozavestiti njihov življenjski cilj, če so hoteli do-
seči, da bi notranje dorasli razmeram in se zmogli upreti 
strahotnemu ̋ kako  ̋njihovega takratnega bivanja ter gro-
zotam taboriščnega življenja. Ljudje, ki pred seboj niso 
videli nobenega cilja več, ko niso več premogli nobene 
življenjske vsebine ter pred seboj niso uzrli nobenega na-
mena oz. smisla, so se kmalu vdali. Frankl izpostavi, da 
se je tipičen izgovor, s katerim so zavrnili vsak argument 
in prigovarjanje, glasil: »Saj od življenja nimam več kaj 
pričakovati.«
Tako je ključno, da se je potrebno vprašati po smislu ži-
vljenja, in ko se po njem sprašujemo,  je v takem polo-
žaju potreben ključen preobrat: sami se moramo naučiti 
in pri tem poučiti obupane ljudi, da v bistvu nikoli in 
nikdar ne gre za to, kaj še lahko pričakujemo od ži-
vljenja, temveč predvsem to, kaj življenje pričakuje 
od nas! Tako se ne sprašujemo več po smislu življenja, 
ampak se vprašanje postavi nam samim in smo mi tisti, 
ki nam življenje vsak dan ter vsako uro zastavlja vpraša-
nja, na katera moramo odgovoriti in ki pravega odgovora 
ne bomo dobili z besedičenjem ter tuhtanjem, ampak z 
delovanjem in primernim ravnanjem. Življenje tako ne 
pomeni nič drugega kot to, da sprejmemo odgovornost za 
pravilne odgovore na ta vprašanja, za izpolnitev nalog, ki 
jih življenje postavi vsakemu posebej, za izpolnitev zah-
tev, ki nam jih postavlja sedanja ura. Ta zahteva in z njo 
smisel bivanja se spreminja od človeka do človeka ter iz 
trenutka v trenutek. Nobena situacija se ne ponovi in vsak 
od nas je poklican k drugačnemu ravnanju ter za vsako 
situacijo je značilna njena enkratnost in neponovljivost, 
ki kot taka dopušča samo en in edini »odgovor« - pravi 
»odgovor«, na zastavljeno vprašanje, ki je vsebovano v 
konkretni situaciji. Npr.: če neka stvarna situacija človeku 
naloži trpljenje, bo moral tudi v tem trpljenju (u)videti eno 
in edino, enkratno nalogo. In ravno takšno razmišljanje, 
je bilo, kot pravi V. Frankl, v koncentracijskem taborišču 
najtežje, a hkrati edino zdravilo, ki je pomagalo, saj so 
te misli pripomogle, da niso obupali, tudi takrat, ko niso 
videli nobene možnosti, da bodo preživeli.


