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NEDELJA 4. MED LETOM                                                                                              

29.01.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Blanko Ocvirk                             

10.00   za +Franca Tkavc in njegove starše  

Ponedeljek Martina                                              

30.01.                18.00   za +Jožefo in Alojza Podlesnik ter Anico Ožir                                                                                       

Torek Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev                 

31.01.     18.00   za +Emo Šuperger, obl.                              

Sreda Brigita Irska                                    

01.02.                                                 18.00   za zdravje in v dober namen  

Četrtek Jezusovo darovanje – svečnica                          

                     - pri obeh mašah bo blagoslov sveč  
02.02.         16.30   na Pernovem  za +Franca in Anico Cokan  

                                           ter družini Cokan in Lebič  

18.00   za +Mirka Križan, obl.  

Petek Blaž – prvi petek                                  

03.02. 18.00   za dva rajna Blaža Cvikl        

Sobota prva sobota                                    

04.02.                8.00     za +Romana Cvikl                                                                    

NEDELJA 4. MED LETOM                                                                      

05.02.       
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Mirana Grobelnik, obl.                    

10.00   za +Terezijo Vengust, obl.                  
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EEVVAANNGGEELLIIJJ                                                        
 

Blagor ubogim v duhu 

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12) 

Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in 

njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil: »Blagor ubogim v 

duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi 

bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim 

pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo 

dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo 

za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi 

pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, 

kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas 

lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je 

veliko.« 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mt 5,1-12  

DOPOLNJEVANJE SEDANJOSTI IN VEČNOSTI 

 

Iz odlomka o blagrih razberemo, da bo na zemlji v odnosih med ljudmi vedno kaj narobe. Vedno bodo med 

nami ubogi, žalostni, lačni in žejni pravice ali kako drugače zapostavljeni. 

Razberemo tudi, da Bog do vsega tega ni brezčuten. Vse hudo, ki se dogaja, vidi in spremlja. Obljublja, da bo 

ob svojem času vse spremenil v blagor. Deloma izpolnjuje to obljubo že na tem svetu z blagrom mirne vesti. 

Glavni blagor pa čaka pravične takrat, ko bodo preizkušnjo prestali. Kakor čaka marljivega učenca ob koncu 

leta lepo spričevalo ali prizadevnega kmeta v jeseni obilen pridelek. 

Jezusov govor o blagrih nam je tudi opomin: Glej, da ne boš kriv tuje žalosti, da ne bo zaradi tvoje sebičnosti 

ali malomarnosti kdo lačen in žejen pravice, preganjan, lažno obdolžen! 

Govor o blagrih nam je tudi spodbuda,. Če je rečeno, da bo na svetu vedno kaj narobe, to ne pomeni, da tako 

mora ostati in da se ne bi dalo česa spremeniti. Ni nam dovoljeno predati se v usodo ali malodušno vzdihovati. 

Kjer vlada nasilje, smo ga dolžni preprečevati; kjer se šopiri trdosrčnost, smo dolžni opozarjati na usmiljenje; 

kjer se vsiljujeta umazanija in prostaštvo, moramo naglašati čistost in dostojnost; kjer so strasti razburkane, jih 

moramo miriti; kjer so ljudje lačni in žejni pravice, moramo lakoto tešiti in žejo gasiti. To je »filozofija« vernih 

ljudi. V te vrste »filozofijo« se moramo vključevati. Četudi nas bo zaradi tega kdo zapostavljal, preganjal, nam 

očital, da se vmešavamo v njegovo področje, o nas lažnivo govoril ali nam kako drugače nagajal. Če bomo 

tiho, ko je treba spregovoriti, in če se bomo izmikali, ko je treba ukrepati, se utegne zgoditi, da se nam 

obljubljeni blagor spremeni v gorje.  

V Jezusovih izrekih o blagrih se tako dopolnjujeta sedanjost in večnost. Ne gre zanašati se na to, da bomo 

blagre uživali šele v onostranstvu: že tu jih moramo uresničevati. Obenem pa dobro vemo, da nas njihovo 

polno uresničenje čaka nekje drugje.           
                                                                                                                                                                                       Po: Beseda da besedo 

 

 

 

Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo (Mt 5,3) 

 

Ubogi v duhu niso brezdomci, brezposelni ali ljudje, ki nimajo zaposlitve, primerne 

svoji izobrazbi, ljudje z začasno zaposlitvijo, ljudje, ki si ne morejo privoščiti kosila in 

še večerje, ljudje, ki imajo mnogo nižji standard od povprečnega, ljudje, ki ne morejo 

privoščiti ne sebi ne svoji družini dobrin, ki so nujno potrebne za mirno in dostojno 

življenje. 

Zamenjevanje ubogih v duhu z ubogimi v socialnem pomenu je neredko spravljalo 

kristjane v nepravičen in napačen položaj. 

»Blagor vam, ki ste revni tu na zemlji,« so govorili nekateri kristjani, tudi duhovniki in 

redovnice, v ne tako zelo oddaljeni preteklosti, »ker boste srečni v nebesih. Mi pa, ki 

smo premožni, kdo ve, koliko bomo morali trpeti.« 

Ubogi v duhu so tisti, ki se svobodno odločijo, da ne bodo sužnji 

svojega bogastva, naj bo večje ali manjše, in da ga bodo 

uporabljali v dobro vseh. 

»Ubogi v duhu« je izbira, ki rešuje. 

Revščina je krivica, ki uničuje človekovo dostojanstvo. 

Proti revščini se je treba boriti, zato da bo vsak, moški in ženska, 

lahko izbral uboštvo v duhu. 

Revščino, in to revščino vseh vrst, lahko premagajo samo ubogi v 

duhu.                           
                                                                                                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na svečnico (v četrtek) si bo pri maši vsak lahko vzel svojo 

blagoslovljeno svečo. Priporočam, da jo doma prižgete pri skupni mizi 

ob kakšnem posebnem trenutku (rojstni dan, god, praznik, obletnica …).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


