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“Vera bodi vam luč ...” (bl. A. M. Slomšek)

Mi bi rajši bili uspešni in priznani. Pri Jezusu naj bi bili bla-
grovani prav takšni, kot mi rajši ne bi bili ali kar nismo radi? 
Pozite: Jezus jih ne blagruje, ker so to, kar so. Ne: on men-
ja perspektivo. Gleda z Božjimi očmi. On razsoja s pogle-
dom ljubezni in pravičnosti. Bog se je postavil na njihovo 
stran, zato bodo ti ljudje doživeli blaženost. Samo Bog vodi  
k blaženosti. Samo v njegovi bližini postane vse zares dobro. 
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BOŽJA BESEDA 
Sof 2, 3; 3, 12-1 
Psalm 146 
1 Kor 1, 26-31 
Mt 5, 1-12

Oni, Izraelov ostanek, ne 
bodo delali krivice in ne go-
vorili laži. V njihovih ustih 
ne bo najti zvijačnega jezika, 
kajti pasli bodo in počivali in 
nihče jih ne bo strašil.

Blagor ubogim v duhu

Bog si je izbral tisto, kar je v 
očeh sveta slabotno, da bi 
osramótil tisto, karje močno

Blagor tistim, ki delajo za 
mir, kajti imenovani bodo 
Božji sinovi. Blagor tistim, ki 
so zaradi pravičnosti prega-
njani, kajti njihovo je nebeš-
ko kraljestvo. Blagor vam, 
kadar vas bodo zaradi mene 
zasramovali, preganjali in 
vse húdo o vas lažnivo go-
vorili. Veselite in radujte se, 
kajti vaše plačilo v nebesih je 
veliko.-

„Blagor tebi!“, rečem večkrat, ko komu od mladih uspe 
narediti nekaj težkega ali ko nekdo prejme dar, ki bi 
ga vsi želeli. To je tedaj mogoče opaziti tudi na zunaj: 
ves žari od sreče, ves je iz sebe, lebdi nekje visoko in 
daleč in je močno ganjen. Pogled na to blaženost mi 
pomaga razumeti precej starinski pojem »blagor«, ki 
ga Jezus uporabi v svoji pridigi. Blaženi niso samo po-
sebni ljudje, ki so slovesno in javno razglašeni. To so 
vsi, ki hrepenijjo po drugačnem svetu in za to nekaj 
tudi naredijo. Tistega, ki si prizadeva za mir, to nadvse 
osrečuje in močno razveseljuje, vendar je prizemljen, 
stoji na realnih tleh. Zdi se mu, da je pravičnost mogo-
če doseči. Prepričan je, da bo vzdržal, ko ga bo zajela 
žalost in tesnoba.  

kažipot 
do menjave 
perspektive



CERKEV EVANGELIZIRA 
 

Tukaj mislimo na Cer-
kev, ki ne skrbi samo za 

vedno manjšo peščico še 
zvestih, ampak prestopa 
svoje meje in išče, kako 

bi dosegla ljudi, ki so od-
daljeni. V veliki meri smo 
spregledali, katere nove 
perspektive se odpirajo 

v prihodnosti. Vedno 
manj se lahko omejujemo 

na pastoralo, to pome-
ni, dušno pastirstvo, ki 

spremlja tiste, ki še priha-
jajo. Biti moramo Cerkev, 
ki evangelizira. Ne Cerkev, 
ki čaka, da pridejo k njej, 
ampak Cekrev, ki gre tja, 
kjer so ljudje, še posebej 
slabotni, majhni in revni.  
»Če ne postanete kakor 
otroci«, če ne postanete 
majhni, skromni, ponižni, 
ubogi, če ne boste zaupali 

Nebeškemu Očetu ter 
postali veseli in dobri.  

Če ne postanete kot otroci, 
ki nimajo prihodnosti za 
seboj ampak pred seboj 
in zato še lahko sanjajo, 

tedaj ne boste podedovali 
Božjega kraljestva. Sveti 

Janez Bosko je delal in ga-
ral za to Božje kraljestvo. 
Zapustil je veliko znamenj 
in sledov, kako je posvetil 
življenje še posebej mladim. 
Zgled nam je, kako bi naj 

prenovili Cerkev,  
ki bi evangelizirala in šla 

naproti ljudem,  
ki so željni odrešenja. 

Wenn ihr nicht werdet 

Znova se učimo: Jožef 
in Marija sta bila zvesta 
Juda. Izpolnita predpis, 
da sta 40 dni po rojstvu 
dečka Jezusa darovala v 
templju. Pokazala sta ga 
Bogu in se mu zahvalila. 
Vse v skladu s predpisi. 
Manj je bilo po pravilih, 
kako se jim je v templju 
približal staršek Simeon. 
Nekoliko je motil doga-
janje. Vendar je njegova 
obrazložitev bila tako 
veličastna, da se je poza-
bilo na motenje. Simeon 
je v Jezusu spoznal »luč 
v razsvetljenje poga-
nov«. Jožef in Marija sta 
osupnila že ob poklonit-
vi kraljev in pastirjev v 
sveti noči, kako sta šele 
sedaj bila brez besed. 
Kaj se dogaja z nami, kaj 
se dogaja z otrokom? 
Bog je na zemlji, to se 
dogaja z otrokom. Star-
ši ne spoznamo vedno 

gospodovo darovanje (svečnica)
to, kar drugi spoznajo v 
njihovem otroku. In tu 
je to tako rekoč preras-
lo v neizmernost: Nese-
ta Božjega Sina k Bogu. 
Predstavita, darujeta 
Bogu njegovega Sina. 
Tukaj naš razum odpove, 
zadane ob svoje meje. To 
ni slabo. Bistveno je, da 
lahko kot Simeon izpove-
mo: ko smo videli Boga, 
ima življenje nov sijaj  Ko 
smo se prvič soočili z lju-
beznijo, tedaj je iz vsak-
danjega življenjea izginil 
strah. In zdaj šele smrt. 
Tedaj zapustimo svoje 
življenje, vendar ne Bož-
je ljubezni. Ta ostane ve-
komaj.

Ljudje nismo mogli takoj 
dojeti, da je Bog v Jezusu 
postal človek. Bog se vedno 
znova razodeva: kraljem 
kot otrok v jaslicah, Sime-
onu in Ani v templju, pri 
krstu v Jordanu in v Kani 
pri prvem čudežu. In vedno 
se Bog razudeva tudi nam, 
da bi tako lahko verovali.



Luč, blagoslov, zveličanje 
- praznik Gospodovega 
darovanja (Svečnica)  
2. februarja in god  
svetega Blaža (3. febru-
ar), ko prejmemo bla-
goslov z besedami, ki so 
izrečene ob prekrižanih 
svečah, nam pojasnjuje: 
Božja skrb in varstvo 
prinašata v naše življenje 
luč in zveličanje.

SVETNIKI v tem tednu
P Jacinta, redovnica
T Janez Bosko, ust. salezijancev
S Brigita Irska, opatinja
Č SVEČNICA 
P Blaž, škof in mučenec
S Oskar, škof
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 Sv. Blaž, škof

Sveti Blaž, ki je danes 
znan predvsem  

po blagoslovu, je bil rojen  
v 2. polovici 3. stoletja  

v Sebasti  
(danes Sivas v Turčiji). 

Po poklicu je bil zdravnik 
in je v domačem mestu 

postal škof.  
Verjetno je leta 316 umrl 
mučeniške smrti, ker je 

ostal zvest svoji veri.  
Na njegov god se  
v Cerkvi podeljuje  

blagoslov svetega Blaža 
proti boleznim grla in 

vsakemu drugemu zlu.  
Po izročilu naj bi Blaž  

obvaroval nekega mlade-
niča, da se ni zadušil. 

Blagri. Bog ne ostaja sam s svojo vizijo o dob-
rem življenju: vedno znova najde ljudi, ki si želijo 
svet brez nasilja, ki si želijo miru, poštenosti ...  
K temu, ki je že našel Boga in ga imenuje Sin, 
vedno znova postavlja materinske in očetovske 
ljudi, postavlja vedno znova prave dušne pastir-
je. Še vedno najde hčere, ki zdržijo ob bolniški 
postelji svoje matere vse do konca, leta in leta. 
Vedno znova najde izjeme v ljubezni do bližnjega 
- ljudi, ki enostavno gredo tja, delajo in nešte-
te ljudi rešijo. Ali čisto preprosto: vedno znova 
najde ljudi, pri katerih rad ostane, h katerim rad 
prisede in rad prisluhne, da mu pripovedujejo - 
verjetno iste stvari kot včeraj, ker to enostavno 
dobro de, da so tukaj.
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SVETE MAŠE  
od 30.1. do 5.2.

OZNANILA:
•	Danes je četrta nedelja med letom. V naši župniji ob-

hajamo tudi praznik svetega Janeza Boska, »očeta, 
učitelja in prijatelja mladih, ki je naš veliki priprošnjik in 
vzornik. Najlepše se zahvaljujem gospodu inšpektorju 
Marku Košniku, da je danes vodil slovesnost.
•	Danes popoldne ob 15.00 bo tudi praznovanje don 

Boska in srečanje mladinskih pevskih zborov v Maribo-
ru. Pri praznični sveti maši bo prepeval združeni pevski 
zbor mladih iz cele Slovenije.
•	V četrtek bo Svečnica, ko blagoslavljamo sveče za bo-

goslužje. Darovi pri nabirki bodo za stroške električne 
razsvetljave. Bog plačaj!
•	Na razpolago je nova številka Ognjišča in don Boska.

PONEDELJEK
 7.30 Za + Ferenca Januša
  Za + Franca Časa
 18.30 Za + Pepco Pajk

TOREK
 7.30 Za + Matija Podbregarja
  Za žive in +  dobrotnike DBC
 18.30 Za srečen porod

SREDA
 7.30 Za + Marijo Poličnik
  Za + sobrate salezijance 
18.30 Za + sobrate salezijance

ČETRTEK
 7.30 Za + Jožeta Furjan, obl. in  
  za + iz družine Težak
 18.30 Za + Marijo Pantner in  
  Elizabeto Beber
  V čast sv. Družini za zdravje  
  na duši in telesu
.

PETEK
 7.30 Za + Silvestra Nadvežnika
18.30  V čsat Srcu Marijinemu in  
  Jezusovemu

SOBOTA
 7.30 V čast Sv. Družini za zdravje  
  sina Darkota in Gregorja
 18.30 Za + Vojka Ostrožnika

NEDELJA
 8.00 Za + Tilčko Gorenjak
 10.00 Za + Ivana Lubeja, Marjana  
  Pustoslemška ter starše Lubej  
  in Kresnik
  Za + Ivana Pajka in sorodnike

Z apostolsko spodbudo »Vita consecrata« o posveče-
nem življenju in njegovem poslanstvu v Cerkvi in svetu, 
je papež Janez Pavel II. določil praznik Gospodovega 
darovanja (2. februar) za dan posvečenega življenja. Ta 
dan nas spominja na Simeona in Ano, ki sta po Lukovem 
evangeliju (2, 25-40) svoje življenje preživela v jeruza-
lemskem templju v molitvi in pričakovanju Mesija, ki 
sta ga potem spoznala v novorojenem Jezusu. Posebno 
usmerjenost k Bogu  zaznamuje posvečeno življenje - na 
primer v samostanu. To ni življenje, ki bi bilo izolirano od 
sveta  in Cerkve, ampak posebna poklicanost, poslanstvo 
in pričevanje v Cerkvi in svetu.


