
 
 
 
 
 
 

                   

                

                                 ŽUPNIJE GALICIJA         
                                                                      29. januar 2017  

  

 

NEDELJA 4. MED LETOM – NEDELJA SVETEGA PISMA  

29.01.  
 

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Martina in Jožefo Golavšek, obl.  

ob 10h    za +Emo Šuperger, obl.  

Ponedeljek Martina                      

30.01.                 ob 15h    pogreb in maša za +Franca (Branka) Novak  

ob 18h   za +Jožeta Turnšek   

Torek Janez Bosko                                                         

31.01.          ob 18h   za +Bojana Bibič, osmina                                   

Sreda Brigita Irska  

01.02.                                                    ob 18h   za +Jožeta Pečnik, osmina          

Četrtek JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA                     

02.02.           ob 7h     za +Antonijo Ozvaldič                                  

ob 16.30  na Pernovem  za +Leopolda in Štefko Koštomaj 

ob 18h   za +Viktorja, Dragico in starše Kapitler  

Petek Blaž – prvi petek                                         - blagoslov sv. Blaža                                                                                          

03.02. ob 18h   za +Jožeta, Slavko in Milana Dolar, obl.  

Sobota prva sobota                                                       

04.02.          ob 7h     za 2 rajna Blaža Cvikl in rajne Tomanove  

NEDELJA 5. MED LETOM   

05.02 .  
 

  

ob 7h     za farane                                                                         

ob 8.30   na Pernovem  za +Mirana Grobelnik, obl.  

ob 10h    za +Vilija in Ljudmilo Tržan  
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Mt 5,1–12a 

 

SREČEN ALI BLAŽEN 

 

Vedno, ko se srečujem z besedilom blagrov, ostrmim od čudenja, a tudi onemim od nemoči. Kako se bližati 

tem veličastnim besedam in kako jih na kratko približati drugim. Tokrat se ustavimo samo ob besedi »blagor«.  

Kaže, da je Jezus uporabil ustaljeno literarno obliko blagrovanja. Poznamo jo že v Stari zavezi in je lepo 

izražena v začetku psalmov: »Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, … temveč se veseli v 

Gospodovi postavi« (Ps 1,1). Seveda so si v Stari zavezi pod besedo blagor predstavljali predvsem  bogastvo in 

uspeh kot Božje plačilo za človekovo pravičnost. Jezus pa paradoksalno pokaže na blagor tistih, ki so žalostni 

ali trpijo krivico. 

V grškem jeziku, v katerem so napisani evangeliji, so razlikovali izraz srečen in blažen. Izraz srečen so 

uporabljali filozofi, izraz blažen (makarios) pa evangeliji. Prvi izraz je psihološki: dobro se počutiti. Drugi 

izraža gotovost, da smo na pravi poti. Kdor najde zavetišče pred dežjem, je srečen, drugi pa kljub dežju 

nadaljuje pot, a je zadovoljen, ker bo prej prispel domov, in mirno prenaša neprijetno  vreme. Ta vidik ustreza 

pomenu evangeljskih blagrov: »Si reven? Žalosten? Te preganjajo? Ne bodi žalosten! Vse se bo dobro 

končalo.« Prvi vidik je sreča, ki jo je mogoče doseči s kozarcem dobrega vina ali druge alkoholne pijače, z 

udeležbo na zabavi … Ljudje so v tistih trenutkih veseli, a kaj, ko ti trenutki hitro minejo. Potrebno jih je vedno 

znova »obnavljati«. Kozarcu vina dodati drugega in tretjega, z ene zabave oditi na drugo. Ali ni to tragika 

našega razbolenega in nezadovoljnega sveta, da mora enemu obisku diska dodajati vedno nove, enemu 

odmerku omame vedno nove? Ta svet hrepeni po sreči in meni, da bo s »seštevanjem« kratkotrajnih sreč 

dosegel neminljivo. Povrhu pa nas minljivi trenutki sreče ne napolnijo z občutkom smisla, ki ga rojeva 

gotovost, da smo na pravi poti, ki nas vodi h končnemu cilju, k dosegu vira prave sreče – k Bogu. Samo on 

nam zagotavlja trajno srečo – to je blaženost.  
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 
 

 

 
 

Blagor žalostnim,  
zakaj ti bodo potolaženi.  

Blagor lačnim  
in žejnim pravice,  

zakaj ti bodo nasičeni. 
Blagor usmiljenim,  

zakaj ti bodo  
usmiljenje dosegli.  

Blagor čistim v srcu,  
zakaj ti bodo Boga gledali.  

 
(Mt 5,5–8) 



 
 
 

     DANES JE TUDI NEDELJA SVETEGA PISMA 
 
 
 
 
 

                                               ZAKAJ NEDELJA SVETEGA PISMA? 

 

Na drugem vatikanskem koncilu (1962–1965) so pred vsakim 

zasedanjem škofov vsega sveta v procesiji prinesli Sveto pismo in 

ga počastili. Pomemben sad tega koncila je dogmatična 

konstitucija o Božjem razodetju, ki vernikom zelo priporoča 

branje Svetega pisma; spremljati ga mora molitev, "da to branje 

postane pogovor med Bogom in človekom".  

V duhu tega priporočila so slovenski škofje na predlog 

svetopisemskih strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo v 

mesecu januarja razglasili za nedeljo Svetega pisma. 

Spoznavali naj bi vrednost Božje besede za naše življenje.  

Za otroke matere Cerkve je Sveto pismo "trdnost vere, hrana in neusahljiv studenec duhovnega 

življenja" (Kompendij KKC 24).  

Ta nedelja naj bi nas še posebej spodbudila, da bi redno jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam 

njegovo vsebino razlagajo. 
                                                                                                                                                                                                                             Silvester Čuk 
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* V nedeljo, 5. februarja, ob 15.00 uri bo v rakovniški cerkvi v Ljubljani potekalo v obliki maše 

vseslovensko srečanje otroških in mladinskih cerkvenih zborov. Srečanje poteka vsaki dve leti, letos pa 

sta k sodelovanju bila povabljena tudi naš otroški in mladinski pevski zbor. Priključila se bosta kar 

1200 otrokom iz vse Slovenije, ki jih bo v celoti spremljal orkester. Zaradi želje, da bi se srečanja 

udeležili tudi starši otrok, bo v Ljubljano organiziran avtobusni prevoz s Trja na dan dogodka ob 13.00 

uri. Prostih je še nekaj sedežev. Cena bo okvirno 6 € po osebi, odvisno od števila prijavljenih, denar pa 

bi prinesli kar s seboj na avtobus. Vrnitev domov je planirana okoli 18.00 ure.  Lahko se prijavite v 

zakristiji oz. pri Janu Grobelniku, lahko tudi na njegovi telefonski številki 031 719 991. Lepo vabljeni, 

da se jim v Ljubljani pridružite. 

 

* Letos sem v januarju hodil po blagoslovih domov in družin v naseljih: Hramše, Pernovo, 

Podgora in Zavrh. Mnoge je težko najti doma, saj so dosegljivi šele po      17. uri. – Če kdo želi 

blagoslov hiše in družine, se lahko dogovorimo kadarkoli      (tel. 041/556-751).  

 

 

 

 



 


