
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

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. 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.  
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 
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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 ali 
‘magno carto’ krščanstva. Današnji 
kristjan ničesar ne potrebuje bolj kakor 
veselje, ki ga črpa iz vere, in to mora 
izpričevati z vsem svojim življenjem. 
Trdno zaupanje, da moramo živeti iz 
evangelija z radostjo in s tem 
izpolnjevati njegove zahteve, je prvi 
pogoj verske prenove in evangelizacije 
sveta. Vprašajmo se, če v današnjem 
svetu res pričujemo za to, da je 
življenje blagrov pot k sreči in da daje 
našemu življenju in delovanju najgloblji 
smisel? 

Po: M. Čuk 

 
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. 

 
 

                 Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 

 
Za duhovno rast 
 
 



 
 
 

 Danes popoldan ob 17. uri lepo 
vabljeni v Družbeni dom na dobrodelni 
koncert ob 25 letnici delovanja Prevaljske 
Karitas. 

 Otrokom želimo prijetne počitnice! 

 2. februarja praznujemo praznik 
Jezusovega darovanja v templju. 
Praznik je dobil tudi ime svečnica, ker 
na ta dan po stari navadi po cerkvah 
blagoslavljamo sveče.  

Sveče si boste lahko vzeli tudi v cerkvi. 
Priporočeni dar za svečo je 1,50 
€.

 

Svečnica je tudi dan posvečenega 
življenja – dan redovnic in 
redovnikov. Omenjeni svetovni dan je 
leta 1997 ustanovil papež Janez Pavel 
II. kot dan molitve za može in žene, ki 
so se odločili za življenje v enem izmed 
katoliških redov ali skupnosti 
apostolskega življenja. 

  V petek, na god sv. Blaža bo 
podelitev Blaževega blagoslova.  

Prejmemo ga v veri, da Bog tudi  na 
priprošnjo svetnikov deli svoje milosti, 

za to pa je potrebna osebna vera 
prejemnika. 

 Pred nami je prvi četrtek, prvi 
petek in prva sobota v mesecu z 
ustreznimi pobožnostmi. 

 Na prvi petek bo duhovnik 
obiskoval bolne in ostarele po 
domovih. 
 

 Tečaj priprave zaročencev na 
prejem zakramenta sv. zakona bo v dveh 

terminih. Tisti, ki boste letos sklenili 
zakrament sv. zakona, se udeležite te 
priprave ali 3.3.; 4.3.; in 5.3.2023 v 
Mežici, ali 17.3.; 18.3. in 19.3.2023 v 
Dravogradu. Svojo udeležbo predhodno 
sporočite župniku g. Jožetu Hrastniku v 
Mežici na GSM 041 450 347 ali na mail 

ozej.hrastnik@gmail.com.  Ob pričevanju 
poročenih parov in predstavitvi 
temeljnih tem življenja v zakramentu 
zakona se parom nudi priložnost 
izpopolniti se za tako odgovorno 
skupno pot življenja. 
 
 
 

DAROVALCI 
 
 
 

Za drenažo na Lešah:  
N. N. 14 €. 
 
Za izplačilo drenaže je 
potrebnih še 35.667,91 €. 

       

HVALA ZA DAROVE! 
 

 
 Oznanila 
 
 



  
 

 

 

 
 
 

29. 1. 2023  –  4. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 somaševanje: 
- za +Rudija Kerta, ŽPS 
- za +Berto Plešivčnik, Štrekljevi 
 

PONEDELJEK, 30. 1., Martina, 
devica 
18.00 za +Ivana in Anico Ruter 
 

TOREK, 31. 1.,  Janez Bosko, red. 
ustanovitelj 
18.00 za +Avgusta Ketiš, +Alekarjeve 
in Ketiševe  
 

SREDA, 1. 2., Brigita Irska 
7.30 za +Marijo Juteršek, Anita Gruber 
z družino  
 

PRVI ČETRTEK, 2. 2., JEZUSOVO 
DAROVANJE - SVEČNICA 
7.30 za +Rudolfa in Jožeta Vogrin 
18.00 za +Marijo in Ivana Čop ter Jožeta 
Senekovič 
 

PRVI PETEK, 3. 2., Blaž, mučenec 
9.30 v Domu v dober namen  
18.00 za +Blaža Pernjak in +Krautove 

 

PRVA SOBOTA,  4. 2., Oskar, škof 
18.00 za +Jožefo in Franca Rožej  
 
 
 

5. 2. 2023  –  5. NEDELJA MED LETOM 
 

7.30 za vse žive in pokojne župljane 
9.30 za +Marijo Brložnik obl. in +Milana 

1. februar 
BRIGITA 

 
Njen oče je bil premožen Irec, mati pa 
ena izmed njegovih suženj. Ko je 
zakonita žena zvedela za moževo 
nezvestobo, je izgnala sužnjo iz hiše, 
kakor nekdaj Sara sužnjo Hagaro. Bog 
pa je vse obrnil v dobro. Deklica je bila 
deležna lepe vzgoje pri dobri krščanski 
ženi. Že v zgodnji mladosti je bila izredno 
ljubezniv otrok. Lepota duše ji je sijala 
tudi z obraza in vabila ljudi, seveda tudi 
ženine. Da je ne bi več nadlegovali 
snubci, je Brigita svojega Božjega Ženina 
preprosila, da je oslepela na eno oko in 
dobila nakaze po obrazu. Oče, ki jo je bil 
vzel k sebi, je spolnil njeno srčno željo, 
da se je smela umakniti v samoto 
redovnega življenja. Brigita se je naselila 
v samoti, v današnjem kraju Kildare. 
Pridružila so se ji tri dekleta, kmalu pa je 
družba narasla. Vsenaokrog so ljudje 
začeli zidati hiše, da bi bili deležni 
duhovnih dobrot, ki jih je Bog delil po 
sveti Brigiti. Prepotovala je vso Irsko in 
ustanavljala nove samostanske družine. 
Čudežev, ki ji jih pripisujejo, je nešteto. 
Do sedemdesetega leta je ohranila 
mladostno svežino kljub velikim telesnim 
naporom in spokornosti. Umrla je 1. 
februarja leta 523. 

 
 

Izdajatelj: Župnija Prevalje, Na Fari 44,  
2391 Prevalje; tel.: 02 824 02 21, ali 

GSM: 041 390 700;  
TRR: SI56 048700002867311;  

uradne ure vsak dan po sv. maši;  
e–mail: zupnija.prevalje@gmail.com. 

www.zupnija-prevalje.si 
Odgovarja: Franc Brglez, župnik 

 

 
 Svete maše 
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