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NEDELJA 6. MED LETOM                                     

13.02.  
 

                              

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Blanko Ocvirk                        

10.00   za +Antona Dušak, obl.             

Ponedeljek Valentin                             

14.02.                 18.00   za +Jožefa Krajnc, obl.                     

Torek Klavdij                                               

15.02.      18.00   za +Rudija Verdel, obl.                                          

Sreda Julijana                               

16.02.                                                 18.00   za +Franca Arnšek                                      

Četrtek Ustanovitelji reda servitov  

17.02.         8.00     na Pernovem    za +Berto in Franca Jezernik, obl. 

Petek Frančišek Regis  

18.02.  18.00   za +Zofijo Novak, obl.                            

Sobota Konrad                                        

19.02.                 8.00     za +Romana in Jožico Vipavc, obl.                              

NEDELJA 7. MED LETOM                                       

20.02.  
 

                       

7.00     za farane  

8.30    na Pernovem   za +Alenko in Jožeta Arh         

10.00   za +Antonijo Ozvaldič           
 

 



 
 

6. NEDELJA MED LETOM                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 

 

  

EEVVAANNGGEELLIIJJ  
 

Blagor ubogim, gorje bogatinom 

Iz svetega evangelija po Luku  

Tisti čas je Jezus šel z dvanajsterimi dol in se ustavil na ravnem kraju. Ob njem 
je bila velika množica njegovih učencev in silno veliko ljudstva iz vse Judeje in 
Jeruzalema ter iz tirskega in sidónskega primorja. Jezus se je ozrl po svojih 
učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor 
vam, ki ste zdaj lačni, kajti nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti 
smejali se boste. Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in 
sramotili ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite se 
tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Prav tako so 
namreč njihovi očetje ravnali s preroki. A gorje vam, bogataši, kajti svojo 
tolažbo že imate. Gorje vam, ki ste zdaj siti, kajti lačni boste. Gorje vam, ki se 
zdaj smejete, kajti žalovali in jokali boste. Gorje vam, kadar bodo vsi ljudje lepo 
govorili o vas, kajti prav tako so njihovi očetje delali z lažnimi preroki!« 

 
 
 



 
 
 

Blagor nam, če se bomo ubogi v duhu, znali osvoboditi varljivega zaupanja v bogastvo in 

bomo imeli ljubezen in spoštovanje do ubogih, kakor do svojih bratov, živih podob Kristusa. 

Blagor nam, če se bomo vzgojeni v blagosti močnih, znali odpovedati pogubni sili sovraštva 

in maščevanja in če bomo premogli modrost, da se namesto za strah, ki ga vliva orožje, raje 

odločamo za velikodušno odpuščanje, za povezanost v svobodi in pri delu, za osvajanje z 

dobrot in z mirom.  
                                                                                                                                                                                              Sv. Pavel VI 

 
 
 
 
 

KREPOST (ZA)UPANJA 
 
Današnje prvo berilo, vzeto iz knjige preroka Jeremija, nam govori o upanju in 
zaupanju. Njegovo življenje je bilo zelo bridko, ljudje so mu prizadejali veliko hudega, 
zato je upravičeno zapisal: »Preklet, kdor zaupa v človeka .. Blagoslovljen pa človek, 
ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje.« Našemu zaupanju v Boga 
začrtujejo Jezusovi blagri pot skozi preizkušnje, ki nas čakajo. Te slovesne obljube, 
zapisane v prebranem odlomku Lukovega evangelija, dvigajo naše upanje k 
nebesom kot novi obljubljeni deželi. Podlaga za naše neomajno zaupanje v Boga je 
njegova zvestoba. Nanj se lahko brez pridržkov zanesemo, on nas ne bo nikdar 
razočaral, kakor nas utegne razočarati človek, ki smo vanj močno zaupali.  
Sicer pa sta zvestoba Bogu in zvestoba ljudem med seboj tesno povezani. Če se s 
svojim mišljenjem in s svojim življenjem Bogu izneverjamo, se oddaljujemo tudi od 
ljudi, ki se na nas ne morejo več zanesti. Nobena beseda ni trdna, nobena obljuba 
zanesljiva. 
Krepost upanja se nanaša na prvo Božjo zapoved »Veruj v enega Boga!«, kajti 
verujemo ne samo s pametjo, ampak tudi s srcem, z vsem, kar delamo. Stari 
katekizem nas pouči, kdo greši proti upanju: kdor predrzno zaupa, kdor premalo 
zaupa, kdor obupa. Predrzno bi zaupali v Boga, če bi se lahkomiselno podali v 
priložnost za greh ali če bi odlašali s spreobrnjenjem. Bog, ki nam ga oznanja Jezus 
v evangelijih, je res predvsem usmiljeni in odpuščajoči Oče; vendar nam svojega 
usmiljenja in odpuščanja ne more izkazati, če sami ne začutimo potrebe po 
spreobrnjenju. Z grehom, premajhnega zaupanja ali nezaupanja žalimo Boga, če 
mu pripisujemo človeške lastnosti: ozkost, užaljenost, zamerljivost. Ko Bog sprejme 
človeka, ki se vrne k njemu, ga sprejme z vsem srcem. Odpustiti pri njem pomeni – 
popolnoma pozabiti.  
Najhujši greh zoper upanje pa je obup, ki je posledica pomanjkanja vere, površnega 
poznavanja Boga, zanemarjanja molitve in zelo grešnega življenja. Naša zvestoba 
Božjim zapovedim in neomajna ljubezen je rešitev zanj.  
  

                                                                                                                                                             Po: S. Čuk, Misli srca 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 4. februarja, so bila v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu 

podeljena Savinova odličja na področju kulture za občino Žalec. 

Odličje je prejel tudi Mešani pevski zbor Galicija s tole 

utemeljitvijo: 

Mešanemu pevskemu zboru Galicija za dolgoletno uspešno 

delovanje na področju zborovskega petja in ohranjanje 

dediščine slovenskih pesmi v lokalnem okolju.  

 

Ker je to obenem tudi cerkveni pevski zbor, se tega priznanja veseli 

tudi vsa župnija in vsem članom zbora iskreno čestita!  

 
 


