
 
 
 
 
 

                   

                                             

                                ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                    

                                                                   19. februar 2023  

             
          

NEDELJA 7. MED LETOM                                                                                              

19.02.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Justino in Jožeta Veber  

                                   ter Janeza Pohole, obl.  

10.00   za +Alojza Golčer                           

Ponedeljek Leon                                                 

20.02.                18.00   za +Jožeta in Alenko Arh                                                                                

Torek Peter Damiani – Pust                                   

21.02.     18.00   v čast sv. Mali Tereziji v zahvalo                 

Sreda PEPELNICA – začetek postnega časa – pri maši pepeljenje                                

22.02.                                                 18.00   za +Ferdinanda Herman  

Četrtek Polikarp                                       

23.02.         8.00    na Pernovem      za družino Grobelnik               

Petek Matija, apostol                                    

24.02. 18.00   za +Danija Klep, 30. dan                          
           - po maši križev pot  

Sobota Kalist              

25.02.                8.00     za +Antona Dušak, obl.                                                 

NEDELJA 1. POSTNA                                                                         

26.02.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Berto in Franca Jezernik  

10.00   za +Alojzijo Novak, obl.                   
 

  
 



                   
  
 7. NEDELJA MED LETOM                

 

 

 

  

  

  

  

  

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 

 

Kristus naroča ljubiti sovražnike 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,38-48) 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Oko za oko in 

zob za zob.‹ Jaz pa vam pravim: Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po 

desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, 

mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, 

mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta. 

Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ 

Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da 

boste otroci svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja 

nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite 

tiste, ki ljubijo vas, kakšno plačilo vas čaka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In če 

pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Mar tega ne delajo tudi pogani? 

Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.« 

 



 

 
Mt 5,38–48 

NA KAK NAČIN PA TI REŠUJEŠ SPORE? 

 

V današnjem evangeliju nam Jezus naroča, naj ljubimo tudi sovražnike. Izredno težka zahteva. Vendar 

ljubezen do sovražnikov ne pomeni odpraviti vse spore s sveta, ampak jih tako razreševati, da ne teče 

kri. Ne pomeni spregledati nasprotij, ampak graditi most in prek njega priti k sočloveku in civilizirano 

razrešiti spor. To velja tudi v politiki na vseh ravneh, med narodi in znotraj naroda. Ravno politiki 

najprej zamahnejo z roko, češ, to je sanjaštvo, čista utopija. Kdor tako govori, ni o Jezusu in evangeliju 

razumel ničesar. Kdor ljubezen do sovražnikov razglaša za sanjaštvo, naj pošteno pove, da ima Jezusa 

za sanjača. 

Ljubezen do sovražnikov pomeni odpovedati se nasilju. Po evangeliju je nasilnež človek, ki sovraži, 

notranje zasužnjen, nesvoboden človek. Sovraštvo nosi svojo kazen s seboj. »Tvoje sovraštvo je tvoja 

kazen,« je nekdo zapisal, saj človeka samega notranje razjeda in uničuje. »Če sovražimo svoje 

sovražnike, jim dajemo veliko moč nad seboj: moč nad našim spanjem, apetitom, zdravjem in 

duševnim mirom,« je zapisal Andrew Canegie. 

Če pri sporu kdo od vpletenih iz notranje svobode in pokončnosti ne napravi velikodušno prvega 

koraka, potem ni izhoda iz začaranega kroga nasilja. Ljubezen do sovražnikov ni norost, ampak 

razumnost, stvariteljsko dejanje. Pomeni, da imaš  pogum narediti prvi korak. Kaže notranjo svobodo 

in pokončnost.  

Mark Twain, ki je bil velik humorist, a tudi velik realist, je svetoval takole: »Preden se odločite, da 

boste ljubili svoje sovražnike, začnite malo lepše ravnati s prijatelji.«    
                                                                                                                                                                                                       Po: B. Dolenc 

 

 

 

 

 

Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali 

sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in 

dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim.  

(Mt 5,44-45) 

 

Sovraštvo pogosto nastaja zaradi projekcij. Nekdo ne more sprejeti neke stvari pri samem sebi, zato jo 

projicira na nas in se z njo bori preko nas. Naša normalna reakcija je, da se temu upiramo in sovražimo 

tega sovražnika, ker nam hoče škodovati. Ljubezen do sovražnikov ne pomeni, da dopuščamo drugemu 

njegovo sovraštvo in škodljivo vedenje, ampak da v njem ne vidimo sovražnika. V njem naj bi videli 

tistega, ki je razklan, ki je sam sebi postal sovražnik in zaradi tega potrebuje nas v vlogi sovražnika, da 

bi se odvrnil od samega sebe. Kadar drugega vidimo skozi ta očala, njegovega sovražnega vedenja ne 

bomo več obračali nase osebno. Namesto tega bomo v njem prepoznali človeka, ki hrepeni po tem, da 

bi prišel v harmonijo s samim seboj. Zato se ljubezen do sovražnikov najprej izrazi v molitvi za 

drugega. Molimo za tega človeka, da bi se spravil s seboj. Potem ne bo več potreboval sovražnega 

vedenja. Molitev preobraža sovražnika v prijatelja. Toda največkrat se to ne zgodi takoj. Potrebni so 

vera, potrpežljivost in upanje, da bo naša molitev drugemu pomagala, da bo prišel v stik s seboj. Potem 

ne bo več naš sovražnik.  

Jezus primerja ljubezen do sovražnikov z Božjim ravnanjem. Če ljubimo sovražnika, razumemo, 

kakšno držo zavzema do nas Bog. Potem imamo tudi mi delež pri njegovem ravnanju, saj on dopušča, 

da sonce vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter daje, da dež pada na pravične in krivične. Tako bi tudi 

mi morali dopuščati, da bi sonce naše ljubezni vzhajalo nad hudobnimi in dobrimi v upanju, da bodo 

oboji deležni te luči, da jih bo prežarila in preobrazila. Dopustili naj bi, da bo dež naše naklonjenosti 

podarjen pravičnim in krivičnim, da bo omehčal trdoto in zagrenjenost sovraštva. Tako se bo fronta 

med pravičnimi in krivičnimi odplaknila in možno bo skupno življenje. 
Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja 

 

 



 

Pepelnica - Pepelnična sreda 

Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelnično sredo se začenja 
post. Na samo pepelnično sredo pa velja strogi post. Včasih je polnočni zvon 
označil začetek posta. Do nedavnega je veljala pepelnica za sopraznik in sveti 
dan. 

Verniki  hodijo k maši, ki se opravlja v spokorni vijolični barvi. Včasih je tudi 
vsak pristopil k pepeljenju. 

 Mašnik s pepelom “lanskih” oljk pokriža čela vernikom in izreče znane 

biblijske besede: “Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš.” 

 Prav je, da na pepelnico sklenete, da se boste ves postni čas odrekli 
nečemu, kar vas veseli. Ali ne boste jedli določene prehrane, pili 
določene pijače, si ne boste ogledali, kar vas veseli, pomagali komu, ki je 
pomoči potreben ipd. 

Lahko začnete z malimi stvarmi. Če boste nadaljevali z odpovedjo, temu, kar 
prinaša ta svet, boste z leti dobili mnoge kreposti. 

 Te kreposti, vas bodo še kako utrdile, da boste lažje prenašali 
preizkušnje, ki vam jih bo Jezus poslal, da bi mu pomagali nositi križ! 

Spomni se človek, da si samo popotnik po poti do večnega Življenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepel ima globok duhovni pomen 

Sveti Janez Pavel II. odlično povzame globok pomen, ki se skriva za pepelom: 

“Čisto srce, o Bog, mi ustvari … svojega Svetega Duha mi ne odvzemi.” Ta 

prošnja odmeva v naših srcih, ko se približujemo Gospodovemu oltarju, da bi 

po starodavni tradiciji na čelo prejeli znamenje križa iz pepela. To dejanje ima 

bogat duhovni pomen in je pomembno znamenje spreobrnjenja in notranje 

prenove. Sam po sebi je preprost liturgičen obred, ki pa je zelo globok zaradi 

svojega spokorniškega pomena: z njim Cerkev spominja človeka, vernika in 

grešnika na njegovo slabost spričo zla in še posebej na njegovo popolno 

odvisnost od Božjega neskončnega veličastva.                                       (Po: Aleteia)  
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