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~ DAROVANJE ~ 

Pred nami sta dva pomenljiva spominska 
dneva. Eden od njiju bo 25. januarja, ko se 
spominjamo odločilnega dogodka za Savla. 
Na poti v Damask je vojak in pokončni Jud 
Savel, ki je bil goreč preganjalec kristjanov, 
padel s konja. Videl je močno svetlobo in 
slišal glas: »Savel, Savel! Zakaj me prega-
njaš?« V  tem glasu je prepoznal Kristusa. 
Padec, ki predstavlja osebni brodolom, zlom 
ega, razblinjenje sanj, je bil, Bogu hvala, nov 
začetek. Umrl je staremu človeku in se rodil 
na novo. Postal je največji oznanjevalec in 
apostol Pavel. »Padec«, ki je odločilno zazna-
moval njegovo življenje, pomeni radikalno 
spreobrnjenje.  
Če sedaj vse to obrnemo nase, se vprašajmo: 
Kaj to pomeni za nas? To pomeni, da tudi za 
nas krščanstvo ni nobena nova filozofija ali 
nova morala. Kristjani smo samo tedaj, če 
srečamo Kristusa. Seveda se nam ne kaže 
tako neustavljivo in žareče, kakor je to storil 
Pavlu, da bi iz njega napravil apostola naro-
dov. A tudi mi moremo srečati Kristusa v bra-
nju Svetega pisma, v molitvi, v bogoslužnem 
življenju Cerkve. Moremo se dotakniti Kristu-
sovega srca in čutiti, da se on dotika našega 
srca. Šele v tem osebnem odnosu do Kristusa, 
šele v tem srečanju z Vstalim resnično posta-
jamo kristjani. In tako se odpira naš razum, 
odstira se nam vsa Kristusova modrost in vse 
bogastvo resnice.  

Drugi tak lep spominski dan, praznik, ko Slo-
venci za 11 mesecev pospravimo jaslice, pa je 
dogodek, ko sta Jožef in Marija nesla Jezusa v 
tempelj. To je praznik Jezusovega darovanja 
v templju ali ljudsko praznik svečnica.  
Vsak prvorojenec naj bo darovan Bogu. Po 
judovski postavi je morala vsaka mati, ki je 
rodila sina, štirideseti dan po porodu priti v 
tempelj, tam darovati in se tako očistiti. Če je 
mati rodila sina, je bila po porodu obredno 
nečista sedem dni, če je rodila hčer, je bila 
obredno nečista štirinajst dni. V tem času se 
ni smela družiti z nikomer, zlasti pa ni smela 
iti v svetišče.   
Redovnice in redovniki pa praznujejo dan 
Bogu posvečenega življenja. To je dan zahva-
le, molitve za svetost, premišljevanja in med-
sebojnega srečanja. Dan posvečenega življe-
nja ima trojni namen: 1. hvaležnost za dar 
redovništva v posvečenem življenju, ki bogati 
in razveseljuje krščansko skupnost z mnogo-
vrstnostjo svojih darov (karizem); 2. da bi 
celotno Božje ljudstvo bolj spoznalo in cenilo 
posvečeno življenje; 3. da bi skupaj slavili 
čudovita dela, ki jih je Gospod naredil v Bogu 
posvečenih osebah in da bi se še bolj živo 
zavedali, kako nenadomestljivo je njihovo 
poslanstvo v Cerkvi in v svetu. Vse to pa nas 
spodbuja, da bi bili kot goreč grm, ki bi goreli 
za Kristusa in nikoli izgoreli. Blagoslova Vam 
želim! 



 

SREČANJE VSEH, KI ROMAMO K PATRU PIJU: V ponedeljek, 23. 1., bo po 

večerni sveti maši srečanje vseh, ki romamo k patru Piju. Povejte naprej ;)

DEKANIJSKA KONFERENCA DUHOVNIKOV: V sredo, 1. 2., bomo imeli ob 9h 

dekanijski duhovniki skupno sveto mašo v Grosuplju. K tej sveti maši ste vabljeni tudi 
Vi. Darovali jo bomo za vse pokojne duhovnike. Vabljeni k udeležbi. 

JEZUSOVO DAROVANJE -  SVEČNICA: Na ta dan bomo imeli v župnijski cerkvi tri 

svete maše: ob 7h, 9h in ob 19h. Pri vseh svetih mašah bomo blagoslavljali sveče. Lah-
ko jih boste kupili tudi v cerkvi. Pri vseh mašah bo nabirka za cerkveno razsvetljavo. 
Boglonaj že v naprej. 

PON 
23. 1. 

7.00 
 
19.00 

18.00 

Henrik + Anton, Frančiška in Marija Omahen 
+ Janez Zabukovec, obl. 
+ Jožica Lopatič in Ljubič Milan 
Gatina: + Alojzij Lampret in Marija Horvat, obl. 

TOR 
24. 1. 

7.00 
19.00 
18.00 

Frančišek 
Saleški 

Za zdravje 
+ Jože Rozman 
+ Olga Planinšek, obl. 
Sp. Slivnica: + Marija Drobnič 

SRE 
25. 1. 

7.00 
19.00 
18.00 

SPREOBRNI-
TEV APOSTO-
LA PAVLA 

+ starši in Jožefa Boben 
+ starši Murgelj in Frančišek Skubic 
+ Fergelun in Micka in Faniko 
MSV: + Marija in Alojz Ahlin, obl. 
MSV: + Stanka Škrjanc, obl. 

ČET 
26. 1. 

7.00 
19.00 

Timotej in Tit Za zdravje hčerke 
Za spravo med nami 
+ Janez Gale, Jerova vas 
+ Alojz Zupančič, p. n. Roman 

PET 
27. 1. 

7.00 
19.00 

Angela Merici + Alojz Virant 
+ Janez Javornik za roj. dan 
+ Brigita Bedene Omahen 
+ Mojca Recek, p. n.  Brane Gruden z družino 

SOB 
28. 1. 

7.00 
19.00 

Tomaž Akvin-
ski 

+ Jože Zupančič 
+ Veronika Kadunc 
+ Marjan Pajk, 30. dan 
+ Anton in Antonija Virant 
+ Marija Berdajs, 7. dan 

NED 
29. 1. 

7.00 
8.30 
10.00 
19.00 

4. nedelja med 
letom 

Za farane Grosuplja, Lipoglava in Police 
+ Janez Štrubelj in Habjanovi 
+ Robert Papič 
+ Ivan Pirc, obl. 
+ Anton Pavič, obl. 
V zahvalo za zdravje 
+ Urban, p. n. staršev 



PON 
30. 1. 

7.00 
 
19.00 
18.00 

Martina Za zdravje in srečen porod 
+ Drago Radko in Karel Anžlovar 
+ Alojzij Potokar 
Gatina: + Pepca Adamič 
Gatina: + Angelca Furlan 

TOR 
31. 1. 

7.00 
19.00 

18.00 

Janez Bosko + Alojzij Zorc, obl. 
+ Janez Koprivec 
+ Anton Jernejc, p. n. hči Marinka 
Sp. Slivnica: + Sonja Drobnič, obl. 

SRE 
1. 2. 

7.00 
9.00 
19.00 

Brigita Irska + Štefka Jenšterle 
Za pokojne duhovnike 
+ Pečjak, Kastelic in Šela 
+ Marica Šircelj, p. n. Šircelj Mirko 
MSV: + Alojzij Boc in Anton 

ČET 
2. 2. 

7.00 
9.00 
19.00 

Svečnica + Franc Novak, Kolodvorska 
Rodbina Radetič in Tišma 
+ Marija Zupančič, 2. obl. 
+ Fani Turk, p. n. mož Alojz 

PET 
3. 2. 

7.00 
 
19.00 

Blaž Za zdravje 
+ Drago Mahovljič (mož) 
+ Alojzij Hribar, 1. obl. 
+ Janez Boh, p. n. Heda Koščak 

SOB 
4. 2. 

7.00 
19.00 

Oskar Za blagoslov družine 
+ Vesna Godec 
+ Jože Štrubelj, obl. 
+ Antonija Škulj, obl. 
+ Jožefa Kocman 

NED 
5. 2. 

7.00 
8.30 
10.00 
19.00 

5. nedelja med 
letom  

Za farane Grosuplja, Lipoglava in Police 
+ družine Potočar, Tovarniška 
+ Peter Potočar, obl. in Marija Boh 
+ Vidic Alojz in Marija 
+ Franc Novak, obl. 
V zahvalo za 70 let življenja 
Za odrta srca ljudi, p. n. kirurg 

SREČANJE KRASILK IN VSEH, KI ČISTITE CERKVENE PROSTORE IN KI 
IMATE SKRB ZA UREJENOST BOGOSLUŽNE OPREME: Na praznik Jezusovega 

darovanja - svečnico vabim po večerni sveti maši na srečanje vse krasilke naše cerkve 
in vse, ki redno čistite naše cerkvene prostore. Težko si je predstavljati bogoslužje v 
neočiščeni in neokrašeni cerkvi. Glavno vlogo pri skrbi za urejenost bogoslužnih pro-
storov imajo krasilci in častilke/častilci.  Na tem srečanju bomo prisluhnili posebni 
katehezi, ki nam jo bo predal pater Ambrož iz Svete Gore. Vabljeni tudi novi člani.  

SV. BLAŽ IN BLAŽEV ŽEGEN: 3. 2. je god svetega Blaža. Na ta dan bomo imeli 

poseben Blažev žegen. Prosili bomo Boga za zdravje grla in drugih bolezni. Vabljeni! 
 



 PRVI PETEK: V petek, 3. 2., bova z gospodom kapla-

nom obiskala vse bolne in ostarele v naši župniji. Če je 
kdo med vami bolan ali onemogel, lahko mirno pokliče. 
Ni treba čakati na zadnjo uro. Zakramenti so za življe-
nje in ne za smrt. 

KONCERT: V soboto, 28. 1., bo pri večerni sveti maši 

ob 19h prepeval MePZ KUD Dolenjske Toplice. Po maši 
bo pobožični koncert, na katerem bodo sodelovali tudi 
Mihaelovi tamburaši. Vabljeni! 
SREČANJE ZA STAREJŠE: Vse upokojence in starej-

še vabim na čaj in skupno druženje. To druženje bomo 
imeli v četrtek, 26. 1., ob 17h. Na srečanju bomo imeli 
tudi gostjo, gospo Jano Pilpach, ki je delovna terapev-
tka in se že celo življenje ukvarja z bolniki in ostarelimi. 
Predavala nam bo o demenci. O demenci je napisala 
tudi knjigo z naslovom »Dobro jutro, demenca«. Sreča-
nje zelo toplo priporočam. To bo lep družaben in hkrati 
izobraževalen dogodek. Lepo vabljeni.  

SREČANJE KATEHUMENOV: Vse, ki se že od okto-

bra pripravljajo na prejem zakramentov uvajanja, va-
bim na srečanje v soboto, 4. 2., ob 20h. Lepo dobrodo-
šli. 

ZIMSKE POČITNICE: V času od 6. do 10. februarja 

so zimske počitnice. V tem času ne bo verouka, mini-
strantskega srečanja in vaj otroškega pevskega zbora. 

SREČANJE ZA ŽENSKE, MATERE IN DEKLETA: 
Župnikovo valentinovo darilo bo večer za ženske, ma-
tere in dekleta. Večer bomo imeli v četrtek, 14.2. ob 
19.30. Gostja večera je prof. dr. Tanja Repič Slavič, ki 
nam bo spregovorila o temi: Biti Ženska. Vabljene. Pre-
pričan sem, da bo večer nekaj posebnega. 

SREČANJE BRALCEV BOŽJE BESEDE: V soboto, 

18.2., ob 20h bo srečanje vseh, ki berete Božjo besedo  
Gost večera bo gospod Pavle Ravnohrib. Vabljeni tudi 
novi člani. Večer bo kot duhovno izobraževanje v sode-
lovanju v bogoslužju. Zato, dragi bralci in bralke, rezer-
virajte si ta čas.  

ČIŠČENJE CERKVE:  5. skupi-
na: Grosuplje - center (28. 1.); 6. 
skupina: Brinje, Dvori, Mala in 
Velika Stara vas in Jerova vas    
(4. 2.). 
KATEHEZA ZA ODRASLE:   
Naslednje srečanje kateheze 
bomo imeli v četrtek, 26. 1., ob 
19.45. Vabljeni! 
MINISTRANTSKA SREČANJA:   
Potekajo vsako soboto ob 9h 
dopoldan.  
OTROŠKI PEVSKI ZBOR ZVEZ-
DICA: Vaje so vsako soboto ob 
9h. Veseli bomo novih članov. 
Ne pozabite: Kdor se oltarja 
drži, se nikoli ne pogubi ;) 

MLADINSKA SREČANJA in 
VEROUK: Potekajo vsak pet-
ek zvečer ob 20h. Ob 19h je 
sveta maša, pri kateri sodeluje-
jo mladi. Lepo vabljeni. 
VELIKA ZAHVALA: Zahvalju-
jem se vsem, ki ste že prinesli 
bero. Hvala Vam za vso vašo 
skrb, ki jo namenite za nas du-
hovnike. Vsaka Vaša dobrota je 
za nas eno veliko veselje, zato 
smo vam duhovniki župnij Gro-
suplje, Police in Lipoglava zelo 
hvaležni. Hvala Vam, ker ste. 
Prav tako hvala, ker ste dali 
bero svojemu mežnarju. 
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