ŽUPNIJE GALICIJA
17. februar 2019

NEDELJA

6. MED LETOM

17.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta Arh
10.00 za +Alojzijo Novak, obl.

Ponedeljek

Frančišek Regis

18.02.

18.00 za +Franca in Nežo Podpečan

Torek

Konrad iz Piacenze

19.02.

7.00

Sreda

Jacinta in Frančišek Marto

20.02.

7.00

Četrtek

Peter Damiani

21.02.

8.00 na Pernovem za +Faniko Verdel

Petek

Sedež apostola Petra

22.02

18.00 za +Romana in Jožico Vipavc, obl.

Sobota

Polikarp

23.02.

7.00

NEDELJA

7. MED LETOM

24.02.

7.00 za farane
8.30 na Pernovem za +Jožeta in Marijo Pečnik
10.00 za +Justino in Jožeta Veber ter Janeza Pohole, obl.

za zdravje
za +Viktorja Potočnik, obl.

za +Antona Dušak, obl.

6. NEDELJA MED LETOM
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.«
(Lk 6,20–22)

Lk 6,17.20–26

BLAŽENI JOKAJOČI, ŽALOSTNI
»Blagor vam, ki zdaj jokate …« (prim. Lk 6,21). Kdo so ti, ki so žalostni, ki jokajo? Tisti, ki zaradi
zunanjih razlogov (nesreče, bolezni, žalovanje, zaradi izgube ljubljene osebe ipd.) ali moralnih in
duhovnih (življenjske situacije, ki jih je s človeškega vidika težko prenašati, občutek izgubljenosti in
nemoči pri soočanju z zlom v svetu in človekovim zavračanjem Božjega načrta ipd.) doživljajo
bolečino in tesnobo. Jezus blagruje te ljudi in tudi s tem vznemiri kulturo svojega časa. Pogani so
namreč verjeli, da je bolne zadelo prekletstvo bogov. V Rimu so s Tarpejske skale metali v prepad
prizadete otroke. Za Hebrejce je bila bolezen Božja kazen.
Kdo pa so za Jezusa ti jokajoči, žalostni? To niso ljudje, ki bi jih Jezus blagroval zaradi njihove
prizadetosti. Sicer ne bi posvetil svojega življenja temu, da je delal dobro vsem, ki so bili jetniki zla.
Pustil bi jih v njihovi blaženosti. »Blaženi žalostni in jokajoči« so ljudje, ki se kljub stiski in
prizadetosti ne jezijo na Boga, se ne zapirajo vase, ne dopustijo, da bi jih trpljenje premagalo, ostajajo
dosledni pri svojih izbirah in si še naprej prizadevajo za Božje kraljestvo v prepričanju, da trpljenje –
tudi najhujše, smrt – ni dokončno stanje, temveč sedanje prehodno obdobje, ki vodi v življenje, v
katerem ni smrti, pa tudi žalovanja, vpitja in bolečine ne bo.
In kako lahko to trdimo? Dokaz je Jezus. V Getsemaniju poti krvavi pot in se ne odpove izpolnjevanju
Očetove volje in tako postane najbolj zgovoren primer blaženega žalostnega: ne cmerav, ne upogljiv,
ne zakrknjen, ne zanesenjaški, temveč pogumen.
»Blaženi žalostni« ljudje, ki ne skrunijo Božjega imena in si ne ustvarjajo lažnih podob Boga, so pravi
blagoslov za vse, najprej za družbo in potem za Cerkev. Prav oni pripomorejo, da se širi dobro, in
pospešujejo pravi napredek družbe.
Po: T. Lasconi, 10 … iz ljubezni

Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa,
smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. 1 Kor 15,19
»Verjamem v Jezusa, duhovnikom pa ne zaupam!« pravijo mnogi.
Lahko je občudovati Jezusa kot človeka. Nihče nam ni dal takega zgleda pogumnega,
čistega, velikodušnega življenja kakor on. Nihče kakor on ni pokazal, koliko lepega
občuduje in si želi človeško srce.
Kdo ne ceni popolne in nesebične ljubezni, nenavezanosti na denar, nenasilnosti,
prijaznosti in miline, usmiljenosti, zvestobe, gorečega prizadevanja za mir in
pravičnost?
Toda čemu naj bi služilo želeti si vse te lepe stvari, če jih ne bi mogli imeti v polnosti in
za vedno?
Ti papeži, ti škofi, ti duhovniki, ti redovniki in redovnice, ti kristjani, z vsemi svojimi
pomanjkljivostmi,
napakami,
nedoslednostmi
in
nezvestobo, so tisti, ki jim ni dovolj samo občudovati
Jezusa, temveč se želijo pridružiti vstalemu Jezusu, da bi
večno živeli z njim.
Verovati v Jezusa in ne v Cerkev je kakor občudovati polja,
ki jih je pozlatila pšenica, in vinograde, ki dišijo po
grozdju, ne pa kmete, ki jih obdelujejo, ker imajo blatne
čevlje, preznojeno obleko in žuljave roke.
P. s. Žito in grozdje lahko kupiš na tržnici, nebes pa ne.
Moraš jih pridelati.

Spodaj je seznam katoliških študentskih domov v Ljubljani, Mariboru
in Kopru, ki ga posredujte tem bodočim študentom in študentkam.

LJUBLJANA
Frančiškov študentski dom (FŠD)
Černetova ul. 17
SI-1000 Ljubljana
fsd.lj-siska@ofm.si
http://www.zupnija-siska.si/fsd/
Antonov študentski dom (AŠD)
Tržaška cesta 85
SI-1000 Ljubljana
asd.lj-vic@ofm.si
http://www.zupnija-vic.si/
Študentski dom Janeza Frančiška Gnidovca
Štula 23
SI-1210 Ljubljana Šentvid
studentski.dom@stanislav.si
http://jfg.stanislav.si/
Študentski dom Vincencij
Tabor 12
SI-1000 Ljubljana
ravnatelj.sdv@gmail.com
http://sdv.lazaristi.si/
Študentski dom Uršula - samo za DEKLETA
Ulica Josipine Turnograjske 8
SI-1000 Ljubljana
studentski.dom.ursula@rkc.si
http://ursulinke.rkc.si/studentski-dom-ursula/
Študentski dom Alojzije Domanjko (ŠDAD) - samo za DEKLETA
Gornji trg 21
SI-1000 Ljubljana
studentskidom.ad@gmail.com
http://sd.zavod-dominika.si/
Jožefov rezidenčni center - za TUJE študente
Ulica stare pravde 11
SI-1000 Ljubljana
info@jsj.si
http://www.jezuiti.si/?p=17975

*************************************************************
MARIBOR
Frančiškov študentski dom (FŠD MB) - samo za FANTE
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 7
SI-2000 Maribor
fsd.mb@ofm.si
http://www.bazilika.info/fsd/
Študentski dom sv. Elizabete (ŠDE) - samo za DEKLETA
Strossmayerjeva ulica 17
SI-2000 Maribor
sv.elizabeta@gmail.com
http://sde.solske-sestre.si
MAGIS – Jezuitski kolegij v Mariboru
Ljubljanska 13
SI-2000 Maribor
magis.maribor@gmail.com
http://www.jezuiti.si/?p=16543
*************************************************************
KOPER
Študentski dom Sidro
Destradijev trg 11
SI-6000 Koper
info@sidro-dom.si
https://sidro-dom.si/
Študentski center Jadro
Trg Brolo 11
SI-6000 Koper
studentski.dom@jadro.si
http://www.jadro.si/

Več o različnih katoliških ustanovah pa najdete na portalu:
http://solstvo.rkc.si/vrste_ustanov/studentski-domovi/

