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BLAGRI - KLJUČ DO SREČE  
 

   Duhovni pisatelj abbe Charles Andre 
Sohier je blagre imenoval  ''portret 
Jezusa Kristusa'', saj povedo prav to, 
kar je Jezus doživel in živel.  
 
 

 
 

 

   Blagri so daleč od tega, da bi bili 
neko ''uspavalno sredstvo'' za mirno 
prenašanje bolečin. Blagri so klic k 
zavzetemu žrtvovanju in služenju 
kot pot, ki vodi v trajno srečo.  
   Biti kristjan in to pokazati pred 
drugimi, vključuje pogum in žrtvo-
vanje. To je tudi boj, ko je treba iti 
proti toku miselnosti sveta, ki svoje 
upanje ustavi na robu zemeljskega. 
   Ko je Jezus izrekel blagre, pred 
njim niso bili samo popolni ljudje; 
pomislimo samo na Zaheja, Marijo 
Magdaleno, Petra in tisto množico 

ljudi, ki so iskali neko osebno izpo-
polnitev. Ob tem lahko razumemo, 
da so blagri naslovljenji na nas.   

  Blagri so razodetje Božjega 
načrta za nas.   Nagovarjajo nas 
sredi našega trenutnega 
duhovnega stanja, bodisi da je to 
visoko, ali pa tudi v neki 
povprečnosti. Vak dan nas Bog 
kliče na pot v smer večne sreče in 
blagri so ključ, da na tej poti 
lahko vsak dan napredujemo.  
 

   Lahko, da se čutimo slabotne in 
grešne, toda v tej naši slabosti nam 
On sam zagotavlja oskrbo z močjo 
za napredovanje. V našo človeškost 
vnaša svoje božanstvo; saj na naš 
križ pristavi svoj odrešilni križ.    

  Ko pred zahtevnostjo blagrov 
čutimo svojo nemoč, slišimo tudi 
povabilo na evharističo gostijo, 
kjer po sv. obhajlu postajamo 
Kristusovo telo in sposobni 
uresničevati program blagrov. 
 

župnik  
 

OZNANILA                          GODOVI IN MAŠE V PRIHODNJEM TEDNU 

SLIVNICA – med tednom so sv. maše v Maranati 

  NEDELJA, 29. 1.  
 4. MED LETOM  

7.30 - za žive in rajne farane  
 ekumenska osmina  

10.30 za + Ivana in Cvetko Pungartnik 

PONEDELJEK, 30. 1.  
7.30 

Bogoslužje Božje besede in češčenje 
Najsvetejšega                 vodi g. diakon Hijacinta Mariscotti,  

TOREK, 31. 1.   
7.30 

Bogoslužje Božje besede in češčenje 
Najsvetejšega                 vodi g. diakon Janez Bosco, duhovnik 

SREDA, 1. 2.   
17.30 - za zdravje v družini 

Sklep ekumenske osmnie  Brigita Irska , red 

ČETRTEK, 2. 2. - SVEČNICA 
17.30 

za + sorodnike Mejovšek in  
       Anteja Crnjaca 

Blagoslov sveč - in molitev za duh. poklice 
JEZUSOVO DAROVANJE  

PETEK, 3. 2. – prvi petek 
17.30 

za + Blaža Vaupotiča  in sorodnike 
blagoslov sv Blaža   –  in pobožnost 1. petka Blaž, šk., muč. 

SOBOTA, 4. 2. – prva sobota 
17.30 za + Antona Ducmana (osmina) Ansgar, (Oskar) 

NEDELJA, 5. 2.  
5. med letom  

7.30 - za žive in rajne farane 

10.30 za + Antona, Terezijo in Jožeta Bračko 
pobožnost prve sobote 

DOBROVC E  

NEDELJA, 29. 1-  
4. MED LETOM 9.00 

za + starše Auguštin, dva brata, sestro 
        Majdo in svaka Franca 

ČETRTEK, 2. 2. - Svečnica. 16.30 za + Jelislavo Koren-Breznik (zadušnica) 
 blagoslov sveč  

NEDELJA, 5. 2.  
5. med letom 

9.00 za + Ota Šubernika  

KAPLJICA ROSE  
 

Kar v molitvi šteje,  
ni dolžina molitve,  

amapk iskrenost srca.  
 

 

www citations Pinterest 

Izdal: Župnijski urad Slivnica;  
 K cerkvi 11;  2312 Orehova vas 

 

e-pošta – soemen.joze@gmail.com  
031 590 556;   ℡: 02 60 54 021 

splet: www.mc-maranata.com; 
 

Odgovarja: Jože Šömen, župnik  
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4. NEDELJA MED LETOM  -  A 

ODLOMEK  IZ  EVANGELIJA  
 

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 5,11-12 
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ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: V pone-

deljek,  torek in sredo bo češčenje  
od 7.30h - 8.30h.  
V ponedeljek in torek, ne bo večerne 
sv. maše, zato bo zjutraj g. diakon 
vodil Bogoslužje božje besede in bo  
sledilo češčenje Najsvetejšega. V sredo 
pa bo zjutraj češčenje kot običajno.  

  VABLJENI!  Pridite, molimo! 
 
POČITNICE v času šolskih počitnic 

so tudi veroučne 
počitnice. Veroučencem 
je to lahko večja 
priložnost za udeležbo 
pri sv. maši.  
Vsem, ki se vas počitnice 

''dotikajo''  pa želimo lepa in  
prijetna doživetja . 
 
ŽUPNIK ODSOTEN  Od ponedeljka, 
30. 1. do srede 1. 2. je župnik na 
duhovnih vajah v Celju.  
Dežurstvo v župnijski pisarni bo med 8. 
in 10. uro.  
 

 V VEČNOST JE  ODŠLA 
JELISLAVA KOREN BREZNIK iz Skok 

Molimo zanjo!  

 
PASTORALNI SVET ima sejo v 

sredo, 1. februarja 
ob 18.h v Maranati. 
V bližnji prihodnosti 
bo g. nadškof imel 

obiske v župnijah naše dekanije 
(datuma še ni) in prav je, da se tudi  
ŽPS se na to pripravi. 

 

SVEČNICA – Jezusovo darovanje 
v templju je v četrtek, 2. feb. Pri sv. 
maši bomo blagoslovili sveče; lahko 
prinesete svoje, lahko jih pa tudi 
dobite tukaj.  
 

PRVI PETEK- Obisk bolnikov in 
obhajilo na domu bo kot po 
običajnem vrstnem redu.  
 

SV. BLAŽ  Goduje v petek, 3. 

februarja. Pri sv. maši bo blagoslov 
sv. Blaža. Verniki vabljeni, da 
pridete k sv. maši in z vernim srcem 
prejmete ta blagoslov.  
 

BLAGRI 
kot jih je videl belgijski duhovnik 
Charles Andre Sohier (1947-2021)  

Ubogi v duhu – se prevaja kot 
zavrnitev, vabljivosti denarja, napu-
ha in oblasti, da nas navežejo nase. 

To je izbira živeti 
svobodno.  
Žalost o kateri 
govori ni neka 

površinska 
cmeravost, ampak 
sočutje in 
simpatiziranje s 

trpečimi. 
Evangelijska krotkost je zavrnitev 
vsakega nasilja, je sprejemanje 
drugega brez vsakega predsodka ali 
ljubosumja.  
Čistost v srcu je sozvočnica za  

transparentnost; je izključevanje 
vsega, kar vznemirja srce in zamegli 
pogled, da ne bi videli Boga. 
Delati za mir predpostavlja voljo in 
prizadevanje za spravo po vzoru 
Božjega Sina.  
Preganjanost zaradi Jezusa je žrtev 
samo v primeru, da gre za iskanje 
pravice Božjega kraljestva in uskla-
jevanje učenca z Evangelijem kljub 
nerazumevanju in sramotenju.  
    Z blagri nam Jezus razodeva 
bistvo našega krščanskega poklica 
in zagotavlja svojo navzočnost v 
našem vsakdanjem življenju. 

www Kerit.be 

 
 
GOSPOD, TI VEŠ,  
kako v naših težavah  
vedno po človeški modrosti 
iščemo mehkejšo rešitev.  
Misleč, da se rešitev nahaja 
nekje zunaj nas,  
jo iščemo v svetu in smo  
tako pogosto razočarani.  
 

Prosimo te, preuredi naš 
pogled na svet in na nas same. 
Od sedaj naprej nam daj živeti 
Tvoje Življenje, Tvojo 
modrost in Tvojo Dobroto. 
 

 Naj okusimo blagost tvoje  
Ljubezni. V vsakem dogodku, 

ki so zgodi v našem življenju.  
 

Ko te priznavamo v  ozadju 
vseh stvari, spoznavamo,  
da je vse milost. 
 

Gospod, Ti si 
sreča Tvojih 
otrok,  
radost vseh,  
 ki te ljubijo;  
blagor njim,  
ki priznavajo  

in v vsakem trenutku 
sprejemajo Tvojo  
dobrohotno navzočnost. 
 

Bodi hvaljen Gospod! 
 

 (EPHATA coursillos–ca)  

 
 

 UTRINKI  ZA DOBRO VOLJO ☺ 
 
 

OČE se razburja: ''Presneti pubec. Že 
desetkrat sem te klical, pa nisi prišel. 
Kaj bo še kdaj iz tebe.'' – Sin odgovori: 
''Natakar.''  
 

DRUGOŠOLCI se učijo računati. 
Učitelj: ''No, Mihec koliko je 8 + 8 ?'' – 
Mihec: ''16'' – Učitelj: ''Zelo dobro. Za 
nagrado dobiš 16 bonbonov.'' – Mihec: 
''Če bi to vedel, bi rekel 100.'' 
 
 

NALOGA - Erik: ''Danes smo v šoli 
pisali spis o tem, kako so se spoznali 
naši starši.'' - Mama: ''No kako dobro, 
da sem ti povedala, da sva se z očetom 
spoznala v planisnki koči. In kako si dal 
naslov spisu?'' – Erik: ''Žrtev gora.' 


