
                                        
 

 
 

                         

     

                   

   OZNANILO OSREDNJEGA ROMARSKEGA SVETIŠČA ŠKOFIJE CELJE 

 Št.3/XVI                        4. nedeja med letom                    29. jan. 2023 

                      BLAGOR UBOGIM V DUHU 
 

o je tisti čas Jezus 

zagledal množice, 

se je povzpel na 

goro. Sedel 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 poto-laženi 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 delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. 

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 5,1-12a) 

 

Govor na gori nam zarisuje pot k resnični sreči, v osmerih 

blagrih postavlja kažipote, ki nas usmerjajo. Jezus jih je postavil 

na začetku svojega javnega delovanja kot temelj - ustavo krščan-                                     

  BLAGROV    stva. Današnji kristjan ničesar ne potrebuje bolj kakor veselje, ki ga        

                          črpa iz vere, in to mora izpričevati z vsem svojim življenjem.                    

Vprašajmo se, če res pričujemo za to, da bo naše življenje pot k sreči. 

 



  
DOPOLNJEVANJE SEDANJOSTI IN VEČNOSTI 

z 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) 
bogi 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  
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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.               
                                                (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)  

 

      SVEČNICA – PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA  

a zahodu najdemo prvo pričevanje o 

svečnici leta 542. Praznik se je  sprva 

imenoval »Gospodovo darovanje«, 

šele pozneje je zaradi obreda blagoslavljanja 

sveč prišlo v navado tudi ime svečnica. 

Vzhodna Cerkev pa imenuje ta dan praznik 

srečanja. Na Zahodu je praznik tesno 

naslonjen na praznik Gospodovega rojstva 

(svečnico obhajamo 40 dni po božiču in 

zaključuje božični čas) in posveča pozornost obredu očiščevanja, kateremu se 

je Marija podvrgla po tedanji judovski postavi. Vsaka judovska mati je namreč 

po porodu veljala za nečisto. V tem času ni smela stopiti v tempelj in se ničesar 

svetega dotakniti. Ker je Marija Jezusa spočela in rodila deviško, je obred 

očiščevanja sicer ni obvezoval, a Marija se je temu brez pomislekov podvrgla. 

Marija se namreč tudi tukaj, kakor vedno, izkazuje za Gospodovo deklo. Na 

besede starčka Simeona, ki je v Jezusu prepoznal luč, ki je zasvetila vsemu 

svetu, da bi postal svetlejši in bolj človeški, se naslanja tudi starodavni 

bogoslužni običaj blagoslavljanja sveč, ki se razvije v procesijo s svečami. O 

tem obredu poroča že romarica Egerija v svojem znamenitem spisu s konca 4. 

stoletja. Na svečnico praznujemo tudi dan posvečenega življenja, ki ga je 

Cerkev prvič obhajala 2. februarja 1997. Posebno praznovanje dneva 

redovnikov je uvedel papež Janez Pavel II., ki je želel posvečene osebe 

spodbuditi, da bi se vračale k izvirom svojega poklica in vsako leto pred 

Bogom znova potrdile svojo izbiro.     (Družina) 
 

 

 V četrtek, 2. februarja je Svečnica ali Jezusovo darovanje. Pri nas bodo dve 

maši, ob 8. uri in 18. uri. Pridite k maši in s seboj prinesite sveče k 

blagoslovu. Namen blagoslova sveč na praznik Jezusovega darovanja je v 

tem, da bi hodili za Kristusom, ki ga je starček Simeon imenoval »luč v 

razsvetljenje vseh narodov«, in bi njegov evangelij razsvetljeval naše 

življenje. 

 Na Svečnico, ob 15. uri bo v Olimju srečanje ob Dnevu posvečenega 

življenja. Na to srečanje so vabljeni vsi redovniki in redovnice Celjske 

škofije. 
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 Srečanje ob Svetem pismu bo v petek 10. februarja po večerni maši   
v Dominikovem domu. Lepo vabljeni! 

 Župnija Petrovče vabi, od 13. do 15. aprila na romanje v Međugorje, 

Dubrovnik in Mostar. Cena romanja je 200 €. Ob prijavi je treba poravnati 

100 € akontacije. Prijavite se čimprej! 
 

Novoletni koncert ženskega pevskega zbora »Ljubečanke« 
V soboto, 14. januarja je bil v naši cerkvi božično 

novoletni koncert Kulturnega društva Ljubečna. 

Na koncertu je prepeval ženski pevski zbor 

»Ljubečanke«. Pevke so z izbranimi glasovi in 

slovenskimi božičnimi pesmimi navdušile 

poslušalce in jim  pričarale lepoto božično 

novoletnih praznikov. Hvala pevkam iz Ljubečne 

za obisk in lepo petje. 
 
                                          

29. 1.  

NEDELJA 

 

4. nedelja med letom  
Konstancij, škof 
 

 

8h        + ANICA SLEMENŠEK 

           ZA ŽUPLJANE     

10h    + MARIJA KARLIN 

 

30. 1. 

PONEDELJEK 

Hijacinta Mariscotti, 

tretjerednica 

 

18h    + PO POSEBNEM NAMENU   

 

31. 1. 

TOREK 

Janez Bosko, duhovnik, 

ustanovitelj salezijancev 

 

7.30h + MARIJA KARLIN 

      

1. 2. 

SREDA 
Brigita Irska, opatinja 

 

18h    + MARJANA KOŠIR     

 

2. 2. 

ČETRTEK 

Jezusovo darovanje, svečnica 

Simeon in Ana, preroka 

Celodnevno češčenje  

Sv. Rešnjega telesa 

 

8h       + VINKO ŽMAHAR     

18h  ++ STARŠI KRUMPAK - 

REZMAN    

 

3. 2. 

PETEK 
Blaž, škof, mučenec 

 

18h      ZA ŽIVE IN RAJNE    

         PINTARJEVE  

 

4. 2. 

SOBOTA 
Ansgar (Oskar), škof 

 

 18h + ANTON ZAKOŠEK IN SOR.          

 

5. 2. 

NEDELJA 

 

5. nedelja med letom  
Agata, devica, mučenka 
 

 

8h  + ANICA SLEMENŠEK 

        ZA ŽUPLJANE             

10h  + JOŽE ARNŠEK 

 
 

Župnijsko oznanilo izdaja Župnija Petrovče,  odgovorni urednik 

p. Vanči Arzenšek, zasnova, fotografije, oblikovanje in računalniška obdelava Srečko Klepej 

elektronska pošta:  dominikanci.petrovce@rkc.si  tel. 03/714-03-00 


