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NEDELJA 7. MED LETOM   

19.02.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Slavka in Nežo Cokan, obl.   

ob 10h   za +Ivana in Jožeta Pohole ter Bernardo Cokan  

            - za +Valentina (obl. in god) in Frančiško Reher   

Ponedeljek Jacinta in Frančišek Marto   

20.02.                 ob 18h   za +Romana in Jožico Vipavc, obl.  

Torek Peter Damiani                                                       

21.02.          ob 7h     za +Rudija in Marjetko Vrčkovnik, obl.                  

Sreda Sedež apostola Petra                      

22.02.                                                    ob 18h   za +Franca Šmarčan, obl.               

Četrtek Polikarp               

23.02.           ob 18h   na Pernovem  za +Jožeta Pečnik, 30. dan    

Petek Matija, apostol                                                                               

24.02. ob 18h   v zahvalo in v dober namen – družina Vengust  

Sobota Valburga                                                          

25.02.          ob 7h     za +Antona Dušak, obl.                               

NEDELJA 8. MED LETOM   

26.02 .  
 

  

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Stanka Verdel iz Železnega  

                                              in njegove starše  

ob 10h   za +Justino in Jožeta Veber, obl.  



                 

                         

                OB 6. NEDELJI MED LETOM   

 

 

 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 
Mt 5,38–48 

DRUGAČNA LJUBEZEN 

 

Ljubezen do sovražnikov je znamenje, da si o Bogu nekaj doumel in da mu pripadaš. 

Nedvomno to presega človeške moči. Tu se razodevata Božja ljubezen in ravnanje. 

Nebeški Oče namreč »veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter 

pošilja dež pravičnim in krivičnim.« Takšen je Bog. Ljubi brezpogojno in brez razlike. 

Ko govorimo o Jezusovi zahtevi ljubiti celo sovražnike, smo pri jedru njegovega 

govora na gori. To je gotovo najbolj korenita, naravnost nezaslišana zahteva. Upira se 

naši človeški pameti. Nasprotuje človeškim nagnjenjem in tudi celotni zgodovini 

človeštva. Mnogi bi radi to zahtevo omilili in zgladili njeno neizprosno ostrino. Pravijo, 

da je dovolj, če ne sovražiš, ali pa, da je ta zapoved samo za popolne kristjane. 

Toda zapovedi te vseobsežne ljubezni ni mogoče prikrojiti, niti se ji izmakniti. V njej se 

najjasneje pokaže, da evangelij ni zgolj človeško priporočilo, ampak je Božja zamisel. 

Ta visoka zahteva je kakor Božji podpis v Svetem pismu, dokaz njegove avtorstva. Še 

več, ljubezen do sovražnikov je drugo ime za Boga. 

Ljubiti tiste, ki nas ljubijo, pozdravljati tiste, ki nas pozdravljajo – za to ni potrebno 

imeti nobene vere. Za to ne potrebuješ Boga. To zmore vsak. To je pač človeško. 

Evangelijske zahteve pa vse to ravno presegajo. »Evangelij, ki sem vam ga oznanil, ni 

človeški,« je zapisal apostol Pavel. Je nadčloveški. Človeka dviga iz njegove majhnosti, 

omejenosti, zagledanosti vase k junaškim dejanjem ljubezni in plemenitosti. Ob tem 

zaslutimo, kaj je Božje kraljestvo, o katerem Jezus neprestano govori.  
 

Po:Ozare – TV Slovenija, 1996 

 

 
  

Jaz pa vam pravim:  
Ljubite svoje sovražnike  

in molite za tiste,  
ki vas preganjajo.  

Če namreč ljubite tiste,  
ki vas ljubijo,  

kakšno zasluženje imate?  
Ali ne delajo tega  
tudi cestninarji?

  

In če pozdravljate  
le svoje brate,  

kaj delate posebnega?  
Ali ne delajo tega  

tudi pogani?  
Bodite torej popolni,  

kakor je popoln  
vaš nebeški Oče.   

 
(Mt 5,44.46–48) 



 

 

 

 

 

 

 

KATOLIŠKI ŠTUDENTSKI DOMOVI 
 

 

 

 

LJUBLJANA 

 

Frančiškov študentski dom (FŠD) 

Černetova ul. 17 

SI-1000 Ljubljana 

fsd.lj-siska@ofm.si 

http://www.zupnija-siska.si/fsd/ 

 

Antonov študentski dom (AŠD) 

Tržaška cesta 85 

SI-1000 Ljubljana 

asd.lj-vic@ofm.si 

http://www.zupnija-vic.si/ 

 

Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca 

Štula 23 

SI-1210 Ljubljana Šentvid 

studentski.dom@stanislav.si 

http://jfg.stanislav.si/ 

 

Študentski dom Vincencij 

Tabor 12 

SI-1000 Ljubljana 

ravnatelj.sdv@gmail.com 

http://sdv.lazaristi.si/ 

 

Študentski dom Uršula - samo za DEKLETA 

Ulica Josipine Turnograjske 8 

SI-1000 Ljubljana 

studentski.dom.ursula@rkc.si 

http://ursulinke.rkc.si/studentski-dom-ursula/ 

 

Študentski dom Alojzije Domanjko (ŠDAD) - samo za DEKLETA 

Gornji trg 21 

SI-1000 Ljubljana 

studentskidom.ad@gmail.com 

http://sd.zavod-dominika.si/ 

 

Jožefov rezidenčni center - za TUJE študente 

Ulica stare pravde 11 

SI-1000 Ljubljana 

mailto:fsd.lj-siska@ofm.si
http://www.zupnija-siska.si/fsd/
mailto:asd.lj-vic@ofm.si
http://www.zupnija-vic.si/
mailto:studentski.dom@stanislav.si
http://jfg.stanislav.si/
mailto:ravnatelj.sdv@gmail.com
http://sdv.lazaristi.si/
mailto:studentski.dom.ursula@rkc.si
http://ursulinke.rkc.si/studentski-dom-ursula/
mailto:studentskidom.ad@gmail.com
http://sd.zavod-dominika.si/


info@jsj.si 

http://www.jezuiti.si/?p=17975 

 

 

 

 

************************************************************* 

 

MARIBOR 

 

Frančiškov študentski dom (FŠD MB) - samo za FANTE 

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 7 

SI-2000 Maribor 

fsd.mb@ofm.si 

http://www.bazilika.info/fsd/ 

 

Študentski dom sv. Elizabete (ŠDE) - samo za DEKLETA 

Strossmayerjeva ulica 17 

SI-2000 Maribor 

sv.elizabeta@gmail.com 

http://sde.solske-sestre.si 

 

MAGIS – Jezuitski kolegij v Mariboru 

Ljubljanska 13 

SI-2000 Maribor 

magis.maribor@gmail.com 

http://www.jezuiti.si/?p=16543 

 

 

 

************************************************************* 

 

KOPER 

 

Študentski center Jadro 

Destradijev trg 10a 

SI-6000 Koper 

studentski.dom@jadro.si 

http://www.jadro.si/ 

 
Več o različnih katoliških ustanovah pa najdete na portalu: 

http://solstvo.rkc.si/vrste_ustanov/studentski-domovi/ 
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