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Svečnica – praznik Luči 
2. februarja je praznik Gospodovega darovanja ali svečnica. Spominjamo se dogodka, ko je 

Marija v templju darovala Jezusa in se z njim tudi sama popolnoma izročila Bogu. Ob tej 

priložnosti je starček Simeon preroško napovedal, da bo Jezus luč v razsvetljenja mnogih 

narodov. In zares Kristus sveti s svojim naukom in zgledom že dva tisoč let. Nekateri ga ne 

sprejemajo, ker imajo raje temo, kot luč. Moti jih luč resnice, dobrote in ljubezni, ker so morda 

sami sebični in sužnji greha. Za nas pa je Kristus luč življenja. Krščanska vera nam daje upanje, ki 

seže preko groba. Smrt je le odhod, ne pa konec; le korak iz tostranstva 

v večnost.  

V spomin dogodka Jezusovega darovanja v templju Cerkev na svečnico 

blagoslavlja sveče. Sveča je lahko tudi podoba vere. Kakor moramo 

svečo, ko je prižgana, čuvati, da nam ne ugasne, tako naj bi varovali 

svojo vero, da v viharjih življenja ne ugasne. Sami tega ne zmoremo, 

zato pa moramo za vero vsak dan znova moliti in prositi. Vsaka kriza 

vere se namreč začne s krizo molitve.  

 

 

 

Popolna svoboda izražanja – ali res? 
 Ves svet je bil zgrožen ob nedavnem 

muslimanskem terorističnem poboju francoskih 

novinarjev v Parizu. Prav je, da obsojamo vsako 

nasilje.  Nobeno nasilje ni rešitev, kajti  nasilje poraja 

novo nasilje.  Po drugi strani, pa pozabljamo, da so 

karikaturisti brez potrebe izzivali in dražili muslimane, 

ki jim prerok Mohamed pomeni pač nekaj svetega. 

Nihče nima pravice žaliti, poniževati in sramotiti 

drugega zaradi njegove vere ali kulture. Svoboda 

izražanja in satira ima svoje meje, zlasti, ko gre za 



stvari, ki so nekaterim svete. Sicer pa, vsaka moja pravica ima meje, ko trči ob pravice 

drugega. Zlorabe svobode govora in izražanja so v nasprotju s človekovimi pravicami in 

demokracijo. Papež Frančišek je pred kratkim dejal na Filipinih: »Nihče ne sme žaliti in se 

norčevati iz vere drugega. Tako, kot nihče nima pravice ubijati v imenu Boga.« Svoboda 

izražanja mora temeljiti na spoštovanju človekovih pravic ter kulturnih in verskih prepričanj 

vsakega državljana oz. skupnosti. Samo tako bomo lahko kot družba živeli v miru in 

medsebojnem spoštovanju.  

 Na žalost je tudi pri nas vse preveč norčevanja iz krščanske 
vere in verskih čustev kristjanov. Spomnimo se slike brezjanske 

Marije s podgano ali pa gorečega križa v Strunjanu. Veliko 

primitivnega norčevanja iz vere je tudi v pustnih sprevodih ali ob 

martinovanjih, ohcetih  in podobnih dogodkih, ki so daleč od 

kulture in spoštovanja vere in vernih ljudi. Na žalost se tudi mnogi 

»kristjani« temu smejijo in s tem stvari odobravajo. Nekateri se v 

imenu svobode in demokracije norčujejo iz vsega, kar je sveto. Brez 

strpnosti, solidarnosti in pravičnosti ne bo miru. Mediji so k temu 

še posebej poklicani, ne pa, da norčevanje iz svetih stvari v raznih 

šovih in podobnih oddajah podpirajo ali celo spodbujajo.  Vsi 

moramo biti glasniki sožitja, miru, ljubezni in medsebojnega spoštovanja.  

 

 

 

Postni čas 
 S pepelnico začenjamo postni čas, čas priprave na veliko 

noč. To je čas poglobitve, molitve in spreobrnjenja. Pravzaprav se 

moramo spreobračati vsak dan znova, kajti neprestano smo v 

skušnjavi, da popustimo svoji sebičnosti, slabim nagnjenjem, 

strastem in duhovni lenobnosti. Predvsem nam Jezus priporoča tri 

stvari: molitev, post in miloščino. Molitev naj ne bo le neko 

drdranje. Nekdo je malo hudomušno rekel, da mnogih besed se 

tudi Bog naveliča. Naj bo naša molitev res osebno srečevanje z 

Bogom. Lahko je tudi brez besed, preprosta zavest, da me ima 

Bog rad in hvaležnost za to ljubezen. Tudi post naj 

ne bo samo odpoved mesu. So še druge oblike 

posta: npr. odpoved televiziji, računalniku, alkoholu, sladkarijam, 

prizadevanje, da bi bili manj sitni, pomoč bolnim in ostarelim, obisk 

delavniške maše, križevega pota, branje sv. pisma in še nešteto drugih stvari. 

Tudi naša dobrodelnost naj ne bo samo zato, da bi to na zunaj pokazali, ampak 

res odprto srce in  

roke, za stisko bližnjega, da si vzamemo zanj čas, mu prisluhnemo in smo do 

njega sočutni. 

Jezus nas vabi: »Spreobrni se in veruj evangeliju!« 

 

O Z N A N I L A ,   O B V E S T I L A . . . 

*   2. februarja je praznik Gospodovega darovanja, svečnica. Sv. maša ob 10 h dopoldne in ob 17 
h zvečer. Pri obeh mašah na začetku maše blagoslov sveč. Vabljeni! 
*  3. 2. Sv. Blaž. Po maši blagoslov sv. Blaža zoper bolezni grla.  
*  6. 2. se začne v Kostanjevici tečaj priprave na zakon. Informacije tudi na internetu.  
*  11. 2. je god lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov.  
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*  18. 2. je pepelnica, začetek postnega časa. Na začetku maše ob 17 h bo pepeljenje v znak 
spokornosti in spreobrnjenja. Vabljeni k sv. maši.  
*  V postnem času ob petkih vabljeni h križevemu potu.  
*  Od 23. 2. dalje bo večerna maša ob 18 h.  

 
 

Čiščenje in krašenje župnijske cerkve: 
31.1. Zaloke, 7.2. Kržišče, 14.2. Gmajna, 21.2. Mikote, 28.2. Sela, 7.3. Ardro, 14.3. Celine, 21.3. 
Jelenik, 28.3. Koritnica, Planina, Jelenik,  31.3. čiščenje cerkve/VSI; za veliko noč okrasijo 
Podulce, božji grob Raka, 11.4. Zabukovje in Brezje, 18.4. Pristava in Dobrava, 25.4. Dolenja vas,  
2.5. Površje in Vrh, 9.5. Cirje. 

 

Prijaznost je jezik, ki ga lahko slišijo gluhi in berejo slepi (Mark Twain). 
 

»Raški zvon« izdaja Župnija Raka – Franc Levičar, župnik. 

Telefon: 07/49-75-303 ali 041/268-082 



 


