
2. febr. – Svečnica – Jezusovo darovanje: Na ta praznik se spominjamo 
svetopisemskega dogodka, ko sta Marija in Jožef nesla otroka Jezusa v tempelj. 
Vsaka mati je namreč morala po takratni judovski postavi štirideseti dan po porodu 
sina odnesti v tempelj. 
Na svečnico po cerkvah blagoslavljajo sveče, hkrati pa v Cerkvi praznujejo dan 
Bogu posvečenega življenja. Prvi četrtek.

3. febr.: sv. Blaž, škof in mučenec, iz 4. stol.: V zvezi s čudežem, ki ga je storil
svetnik na poti v smrt, deli Cerkev vsako leto Blažev blagoslov proti boleznim grla 
in vsakega drugega zla. 
Prvi petek. 

8. feb. – slovenski kulturni praznik

11. feb. – Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov

28. feb. – pust: Beseda pust, ki jo je poznal že Trubar, je
verjetno nastala iz »mesopust«, to je iz besed meso in 
pustiti, kar bi bil dobeseden prevod iz italijanskega izraza 
carneleva v pomenu »opusti meso«. 

1. marec: PEPELNICA je premakljiv praznik. 
Praznuje se na sredo, 46 dni pred veliko nočjo Z njo se 
začenja postni čas. Cerkev je ta praznik uvedla po letu 
1091. Bistvena značilnost pepelnice je obred pepeljenja.
Duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje 
križa in zraven izreče besede: Spreobrni se in veruj 

evangeliju! Vernike spominja, da smo vsi ljudje zapisani smrti, spokornost pa je prvi
korak na poti k vstajenju. 

MOLITEV PRI JEDI
PRED JEDJO: Oče, ko se zbiramo in se veselimo tvojih darov, nas napolni z

duhom hvaležnosti, da ti bomo lahko dajali slavo in hvalo ob uživanju tega obeda.
Bodi slavljen in hvaljen zdaj in vekomaj. Amen.

PO JEDI:  Bog, naš Oče, tvoje usmiljenje je neskončno in tvoja dobrota neizmerna.
Zahvaljujemo se ti za prejete darove in te prosimo, ostani pri nas in nas pripravi  za

večne dobrine. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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BESEDA ŽIVLJENJA: ZAUPANJE V GOSPODA (Sir 2,1-11)

"Otrok, če misliš služiti Gospodu, pripravi svojo dušo na preizkušnjo. Vodi 
svoje srce in bodi pogumen in se ne prenagli v času nadloge. Drži se Boga in
ne odpadaj od njega, da boš velik ob svojem koncu. Vse, kar pride nadte, 
sprejmi in bodi potrpežljiv. Kajti v ognju se preizkuša zlato. Zaupaj v Boga 
in se bo zavzel zate, uravnavaj svoje poti in upaj vanj!

Kateri se bojite Gospoda, pričakujte njegovo usmiljenje, ne oddaljujte se, 
da ne padete. Zaupajte vanj in vaše plačilo vam ne uide. – Ga je kdo klical 
na pomoč, pa se ni ozrl nanj? Zakaj milostljiv in usmiljen je Gospod, 
odpušča grehe in rešuje na dan bridkosti."
Razmišljajmo o tej Božji besedi

Kdor se je odločil slediti Bogu, naj računa, da ga bodo od te odločitve odvračali 
ljudje z besedo ali slabim vzgledom. Od dobrega ga odvračajo tudi slaba nagnjenja, 
ki jih nosi v sebi.
Zato naj vsak svoje življenje vodi z modrostjo, z voljo in pogumom.
O ničemer naj ne odloča, dokler se notranje ne umiri, zadevo premisli in jo
v tišini predebatira z Bogom.
Vsakega človeka zadene kdaj hudo, preizkušnje, bolezni. Če ne more odvrniti, naj 
sprejme ter ob tem raste in dozoreva. Bog že ve, česa ga želi naučiti iz tega. In ob 
njem je, rešuje ga iz bridkosti, tolaži, utrjuje in ga ljubi.
Zaupa naj v Boga in pričakuje njegovo usmiljenje. Mnogi so tako delali. na koncu se 
je pokazalo, da so bili veliki. Plačilo pri njem ne izostane.
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Velika_no%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar


Marijini prazniki si v cerkvenem letu najštevilčnejši. To je
dokaz, da Cerkev išče v Mariji svoj vzor na poti k Bogu. 

Marija  je  najtesneje  povezana  s  skrivnostjo  Božjega
učlovečenja,  kot  tudi  s  skrivnostjo človeškega odrešenja.
Naslov Božja Mati izraža Marijino poslanstvo v zgodovini
odrešenja in njeno posebno vlogo v skrivnosti Kristusa in
Cerkve. Eden izmed najboljših virov za razlago Marijinih
praznikov  je  zbirka  knjig  Leto  svetnikov.  Prazniki  naše
nebeške Matere se vrstijo skozi vse leto. 

Poglejmo nekatere najpomembnejše. Začnimo kar z   novoletnim dnevom, 

1. januarja. V Katoliški cerkvi praznujemo praznik Marije, svete Božje Matere ter
svetovni dan miru. Prvi dan leta, s katerim začenjamo novo koledarsko leto in pri
bogoslužju prosimo za Božji  blagoslov,  je  posebej  posvečen Mariji  oz.  njenemu
Božjemu materinstvu.

2. februar, Jezusovo darovanje, svečnica. Štirideset dni po božiču se spominjamo
Jezusovega darovanja v templju (prim. Lk 2,22–38). To je spomin na dan, ko sta
Mati Marija in krušni oče Jožef Jezusa prinesla v tempelj v Jeruzalemu.

25. marec, Gospodovo oznanjenje Mariji. Na ta dan praznujemo obisk nadangela
Gabrijela pri Devici Mariji v Nazaretu. Nadangel ji je sporočil, da bo spočela od
Svetega Duha in da se bo dete imenovalo Božji sin (prim. Lk 1,26–38).

Praznik Marije, Matere Cerkve praznujemo na binkoštni ponedeljek

15.  avgust, Marijino vnebovzetje.  Na ta dan obhajamo posebno milost,  ki  je je
deležna Jezusova Mati  Marija.  Po smrti  je  bila  z  dušo in telesom vzeta v nebo.
Marijino vnebovzetje je največji Marijin praznik.

8. september, rojstvo Device Marije. 

8.  december,  brezmadežno  spočetje  blažene  Device  Marije. Na  ta  dan
praznujemo posebno milost,  ki  je je  bila deležna Devica Marija.  Zaradi  Božjega
materinstva je bila obvarovana madeža izvirnega greha, s katerim smo zaradi greha
Adama in Eve zaznamovani  vsi  ljudje in se  nam izbriše pri  zakramentu  krsta,  s
katerim se včlenimo v občestvo Cerkve.

25. december, božič – Gospodovo rojstvo. Na božič praznujemo Jezusovo rojstvo v
Betlehemu (prim.  Mt  1,18–25 in  Lk 2,1–7),  ki  je  za  veliko  nočjo  Gospodovega
vstajenja od mrtvih drugi največji krščanski praznik.

Praznik svete družine obhajamo v nedeljo po božiču. Če med božičem in novim
letom ni nedelje, praznik svete družine obhajamo 30. decembra. Člani svete družine
so bili Jezus, Devica Marija in mož Device Marije sv. Jožef. Cerkev vernikom njihov
način družinskega življenja postavlja za zgled.

Še drugi Marijini prazniki   

Lurška Mati Božja - 11. 2.                                           Žalostna Mati Božja - 15. 9.
Mati dobrega sveta - 26. 4.                                                      Marijino ime – 12. 9.
Fatimska Mati božja – 13. 5.                                 Rožnovenska Mati božja – 7. 10.
Marija Pomagaj - 24. 5.                                                        Marija Kraljica - 22. 8.
Obiskanje device Marije - 31. 5.                      Marija s čudodelnosvetinjo - 27. 11.
Karmelska Mati Božja - 16. 7.                                   Loretska Mati Božja - 10. 12.
Marija snežna - 5. 8.                                                 Guadalupska Mati Božja - 12. 12.

Neki mož je sanjal dolgo stezo, ki se je dvigal iz zemlje v nebesa. Bila je vse prej kot
udobna, polna ovir, porjavelih žebljev, ostrih kamnov in koščki razbitega stekla. 
Ljudje so hodili bosi po tej poti. Ljudje so hodili po njej s krvavečimi ranami, a so 
kljub temu hoteli priti v nebesa. 
Potem je v sanjah videl Jezusa, ki se je tudi vzpenjal po tej poti. Počasi, bos, a 
odločno. Z nebeške višine je potem spodbujal ljudi, naj ne odnehajo. Takoj za njim 
se je v nebesa vzpenjala tudi Marija, njegova mati. Hodila je še hitrteje kot Jezus. 
Noge je nastavljala v sledi, ki so jih naredile Jezusove noge. Tako je hitro prišla do 
svojega Sina.
Tudi Marija je začela spodbujati ljudi, ki so se vzpenjali. vabila jih je, naj tako kot 
ona, hodijo po stopinjah, ki jih je zapustil Jezus. Tisti, ki so ji sledili, so hitro 
napredovali proti nebesom. Drugi pa so se jezili na rane, se ustavljali, obupavali ter 
onemogli, polni žalosti, sedali na rob steze.
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