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»ALI NI TO JOŽEFOV SIN?« (Lk 4,22) 

 

Ko je Jezus prvič javno nastopil v nazareški shodnici, je bil že takoj 

deležen predsodkov s strani tistih, ki so ga poslušali. To se najbolj 

izraža v besedah: »Ali ni to Jožefov sin?« Jožef je bil namreč po 

poklicu tesar, ta poklic pa je bil v tedanji družbeni miselnosti eden 

izmed manj pomembnih poklicev, ki so ga navadno opravljali 

neizobraženi ljudje. Po vsej verjetnosti se je tudi Jezus izučil za ta 

poklic, zato je bil v očeh tistih, ki so bili učeni v teoloških znanostih, 

deležen mnogih predsodkov. Od tedaj pa do danes se človekova 

miselnost ni kaj dosti spremenila. Za človeka je še vedno pomembno, 

kakšen ima izhodiščni položaj v družbi. Če je nekdo otrok od nekega 

pomembneža, si bo veliko lažje ustvaril kariero, kot pa nekdo, ki 

prihaja iz t. i. nižjih slojev. Tudi v življenju Cerkve je podobno. Če ima 

npr. papež nagovor, ga ljudje poslušajo z veliko večjo zbranostjo, kot 

pa, če bi podobno povedal npr. vaški kaplan. Ustvarjanje miselnih 

razlik je velika krivica za ljudi, ki jim dajemo različne zunanje etikete. 

To je v popolnem nasprotju s krščansko miselnostjo, ki ima za 

izhodišče dejstvo, da smo pred Bogom vsi enaki. Premislimo ali tudi 

mi ne ustvarjamo krivice z osebnimi in neutemeljenimi predsodki. 

     PON 1.  2.      

   

    Brigita  

     Irska           

18.00 

 

 

 

+ Jože, obl. in starši Berakovič (sv. Marija) 

 

+ Cilka in Ivan Burja 

 

TOR 2. 2. 

Jezusovo 

darovanje-

svečnica  

18.00 

 

 

+ Marija in Alfonz Rotovnik (sv. Marija) 

 

+ Vinko Majdič 

SRE 3. 2. 

 

 

Blaž 

19.00 

 

 

+ starši Jamnik (bolnica) 

 

+ Julijana in Martin Jamšek in Julijana Krajnik  

 

ČET 4. 2. 

 

Jožef 

Leoniški 

18.00 

 

 

 

+ Ana Ogorevc 

 

za duhovne poklice 

PET 5. 2. 

 

 

Agata 

18.00 

 

 

+ Marjetka, obl. in Leopold Hočevar 

 

za uspešno zdravljenje 

SOB 6. 2. 

Pavel Miki 

in dr. jap. 

mučenci 

7.00 

 

 

 

po namenu darovalca 

 

v zahvalo Bogu za uspešno operacijo 

NED 7. 2. 

 

5. nedelja 

med letom 

8.00 

 

10.00 

za varstvo in blagoslov otrok (sv. Marija) 

 

za žive in pokojne farane 
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AKTUALNI DOGODKI 

 

Nabirka: 3. nedeljo med letom ste darovali pri sv. Martinu 221,20 € in 

pri sv. Mariji 272,88 €. Bog povrni!  

Krst: V nedeljo, 7. 2., bo med sveto mašo ob 10.00, krščena Pija 

Medved, hči Tadeja in Maje Medved. 

Nedelja Svetega pisma: Danes je 27. nedelja Svetega pisma z 

naslovom »Ker je Bog tako usmiljen… (Rim 12,1). Premišljevanje 

Svetega pisma je bistvo krščanskega živiljenja. Kdor pa ima Sveto 

pismo samo za okras, ne more reči, da je kristjan. Sveti Hieronim je 

rekel: »Kdor ne pozna Svetega pisma, ne pozna Kristusa.« 

Januarski večeri: Za nami so letošnji »Januarski večeri« z naslovom 

»Obličje usmiljenja«. Vsem predavateljem in obiskovalcem predavanj 

se iskreno zahvaljujemo. Gotovo je, da bo marsikdo lahko uporabil 

marsikatero novo spoznanje za pomoč v nadaljnjem življenju.  

Svečnica: Svečnica je zadnji praznik, ki je vezan na božič, ni pa v 

božičnem času, ampak v liturgičnem času med letom. Jožef in Marija 

sta Jezusa štirideseti dan po njegovem rojstvu darovala v 

jeruzalemskem templju in se s tem zahvalila Bogu za dar otroka. Ob 

tem lahko razmišljamo o neprecenljivem daru človeškega življenja, ki 

prihaja od Boga. Vsak izmed nas se lahko zahvali Gospodu za 

življenje. Tisti pa, ki imate otroke, se zahvalite Gospodu, da vas je 

izbral za sodelavce pri posredovanju življenja.  

Molitvena skupina: Srečanje bo v četrtek, 4. 2., ob 18.45. 

Leto usmiljenja: Na srečanju ŽPS smo se med drugim tudi dogovorili, 

da bomo v letu usmiljenja ob petkih, razen v postnem času, pred 

sveto mašo ob 18.40, molili rožni venec Božjega usmiljenja. 

Prvi dnevi v mesecu: Kakor vsak mesec, tudi tokrat še posebej 

spomnim na prvi petek, ko po domovih obiskujem tiste, ki ne morejo 

v cerkev. Prepričan sem, da bi si še marsikdo želel obiska duhovnika, 

če bi se mu pomen obiska predstavilo na pravilen način. Marsikdo 

misli, da duhovnik pride samo k tistim, ki so pred pragom večnosti. 

Pri tem ima posebno težo zakrament bolniškega maziljenja, ki je 

namenjen tistim, ki so resno bolni. To je hkrati tudi zakrament 

ozdravljanja in ne zgolj zakrament za umirajoče. 

Srečanje za starše: Srečanje bo v torek, 9. 2. ob 18.45, v župnijski 

dvorani. Tematika letošnje sezone je usmerjena v Kristusov evangelij. 

Poleg staršev ste na srečanje vabljeni tudi ostali. Naslov februarskega 

srečanja bo »Ne skrbite za svoje življenje« (Mt 6, 25).   

 

SVETNICA TEDNA: BRIGITA IRSKA (+ 523), god: 1. februar 

 

Ta izredna žena je ob sv. Patriku, narodnem svetniku Ircev, najbolj 

češčena svetnica na »otoku svetnikov«. Že njeno rojstvo je bilo nekaj 

posebnega. Njen oče je bil premožen Irec, mati pa ena izmed njegovih 

suženj. Ko je zakonita žena izvedela 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. Srečo je 

iskala samo v dobrih delih, posebno rada je stregla revežem in 

zapuščenim ljudem. 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 poprosila, da je oslepela na eno oko in dobila 

nakaze po obrazu. Oče, ki jo je bil vzel k sebi, je izpolnil njeno srčno 

željo, da se je smela umakniti v samoto redovnega življenja. Obliko 

redovnega življenja je tedaj izbrala vsaka skupina Bogu posvečenih 

oseb svobodno, z vednostjo krajevnega škofa. Brigita je ob sebi zbrala 

najprej tri dekleta, nato pa je družba narasla. Ljudje so mislili o njej, 

da je vsa Božja in da v Bogu premore vse. 

 

MISEL TEDNA 

 

»Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker 

sem jaz s teboj« (Jer 1,19. 


