
                                    

 

 

 

 

17. 02. 2019 

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,  

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 
 

Blagor nam, če sebičnosti ne bomo 

postavljali za vodilo svojega življenja 

in ne uživanja za njegov smisel in cilj, 

temveč bomo, nasprotno, 

znali odkriti v zmernosti izvir moči, 

v bolečini sredstvo odrešenja, 

v žrtvi najvišjo stopnjo veličine. 

Blagor nam, če bomo zatiranje 

raje prenašali kot pa ga povzročali, 

in če bomo čutili lakoto po pravičnosti. 

Blagor nam, če bomo znali 

zaradi Božjega kraljestva odpuščati, 

se zanj pogumno boriti, 

delati in služiti, trpeti in ljubiti. 

Po: Zakladnica molitve – Pavel IV. 



Vi pa ljubíte svoje sovražnike. 

Delajte dobro in posojajte, 

ne da bi za to kaj pričakovali. 

In vaše plačilo bo veliko 

in boste sinovi Najvišjega, 

kajti on je dober tudi do 

nehvaležnih in hudobnih. 

Bodite usmiljeni, 

kakor je usmiljen tudi vaš Oče! 

(Lk 6,20–22) 

 

 

Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, 

potreseno in zvrhano mero vam bodo nasuli v 

naročje. S kakršno mero namreč merite, s 

takšno se vam bo odmerilo.  

(Lk 6,38)

 

NAPOVEDNI KOLEDAR  
 

18.02.: Srečanje Schönstattske molitvene skupine po večerni sveti 

            maši. 

21.02.: Vodena molitev ob Najsvetejšem po večerni sveti maši na  

            Bregu. 

24.02.: Srečanje članov ŽPS naše dekanije v župniji Primskovo ob 

            15.00. 

 



Svete maše župnije KRANJ – DRULOVKA/BREG 

17. februar 

2019 

6. NEDELJA MED 

LETOM 

Aleš, redovnik  

Breg 

Drulovka  

BREG 

7:30 

9h 

10:30 

- starši Šilar in Česen 

- starši Bitenc in Janko Tršan 

- za župnijo 

18. februar 

2019 

PONEDELJEK 

Flavijan, škof 

 

Breg 

 

18h 

 

- Lucija Gorše 

19. februar 

2019 

TOREK 

Bonifacij, škof 

Breg 

 

7:30 

 

- za duše v vicah 

 

20. februar 

2019 

SREDA 

Leon Sicilski, škof 

 

Drulovka  

 

18h 

 

- po namenu (V.) 

21. februar 

2019 

ČETRTEK  

Peter Damiani, škof 

 

Breg 

 

18h 

 

- Marija Kalan Ivanova 

  (M in R) 

22. februar 

2019 

PETEK 

Sedež apostola Petra 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Anica Župec 

23. februar 

   2019 

SOBOTA 

Polikarp, škof 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Marko Klemenčič 

24. februar 

 2019 

7. NEDELJA MED 

LETOM 

 

Breg 

Drulovka 

Drulovka  

7:30 

9h 

10:30 

- za župnijo 

- Lojze Jenko, obl. 

- Viktor Trilar, obl. 

25. februar 

2019 

PONEDELJEK 

Valburga, opat 

 

Breg 

 

18h 

 

- Ljuba in Franc Tretjak 

26. februar 

2019 

TOREK  

Aleksander, škof 

Breg 

 

7:30 

 

- Ana Kosec 

27. februar 

2019 

SREDA 

Gabriel Žalostne 

Matere Božje 

 

 

Drulovka 

 

 

18h 

 

 

- Ivanka in Lovro Humer 

28. februar 

2019 

ČETRTEK 

Ožbolt, škof 

 

Breg 

 

18h 

  

- Franc Skodlar (pevci) 

01. marec 

2019 

PETEK 

Albin, škof 

Breg 

Drulovka 

7:30 

18h 

- za duhovne poklice 

- Ivanka Nosan 

02. marec 

2019 

SOBOTA 

Neža Praška, devica 

 

Drulovka 

 

18h 

 

- Marija in Janez Rebernik, 

  obl. 

03. marec 

2019 

8. NEDELJA MED 

LETOM 

Breg 

Drulovka 

Drulovka 

7:30 

9h 

10:30 

- Alojzija in Vinko Porenta 

- Marjan Bajt, 30. dan 

- Franc Vrhunc, obl. 
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