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15. 9. 2022—Žalostna Mati Božja 
 

Iz nagovora za praznik žalostne Matere Božje na Žalostni gori pri Mokronogu:  
»Kot občestvo vernih želimo biti skupaj pred Bogom v ponižnosti in v hvaležnosti za vse, kar od njega vsak dan prejemamo. 
Želimo ga prositi za bližino, ljubezen ter močno pomoč, da bomo lahko svoja življenja živeli v veselju in v sprejemanju vsega, 
kar nas bo dnevno doletelo ter da bomo znali biti tudi zgled in navdih drugim. 
Tudi naši verni predniki so se v življenjskih preizkušnjah radi zatekali v Božje varstvo in k Mariji, ki je spremljala Jezusa v njego-
vem trpljenju. Častili so jo kot žalostno Mater Božjo in jo upodabljali kot Sočutno (Pieta) z mrtvim Sinom v naročju ali kot 
Marijo sedem žalosti s sedmimi meči v srcu. Ta naziv ima podlago v napovedi starčka Simeona, ki je prišel v jeruzalemski tem-
pelj, ko sta Marija in Jožef po predpisih postave tja prinesla osem dni starega Jezusa. Vzel ga je v naročje in se Bogu zahvalil, da 
je pred smrtjo videl Odrešenika. Ko ga je vrnil materi Mariji, ji je rekel: “Tvojo dušo bo presunil meč” (Lk 2,35). Ta stavek iz 
svetega Pisma smo danes že dvakrat slišali - ravnokar v evangeliju in prej, ko smo v molitvi in premišljevanju prihajali mimo 
kapelic v to cerkev. 
Prva žalost, ki je presunila Marijino srce, je bila Simeonova prerokba, druga žalost, ko je morala bežati v Egipt, tretja, ko je 
dvanajstletni Jezus ostal v templju v Jeruzalemu, četrta, ko je srečala Sina obloženega s križem, peta, ko so dvignili na križ 
pribitega Jezusa, šesta, ko so ji v naročje položili mrtvega Jezusa in sedma, ko so Jezusa položili v grob. 
Marija je vse žalosti prenesla ter prestala v veri in bila zaradi svojega Zgodi se sprejeta v nebeško slavo. 
Od žalosti in trpljenja želimo mi ljudje pobegniti, želimo se izogniti težavam, a to preprosto ne gre in ni mogoče. 
Prav je, da danes zato razmišljamo o žalosti na Božji način in s tem morda pridemo do kakšnega spoznanja in odločitve več, ki 
bosta koristni za naše vsakdanje življenje. 
Ali Bog daje žalosti kakšno težo?.... Seveda jo da. Spomnimo se blagrov. Lahko jih razdelimo v dve skupini. Prva skupina so 
blagri veselja: blagor krotkim, usmiljenim, čistim v srcu in tistim, ki delajo za mir. Druga skupina pa so blagri žalosti: blagor 
žalostnim, ubogim v duhu, lačnim in žejnim pravičnosti, tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, blagor tistim, ki jih zaradi 
Boga zasramujejo, preganjajo in vse hudo o njih lažnivo govorijo. 
Ker nihče ne bi bil rad žalosten, ubog, lačen in žejen pravičnosti, ali pa zaradi pravičnosti in Boga preganjan, bi ljudje radi bla-
gre prilagodili. A Jezus blagruje tudi žalost.  
Morda pa le osvojimo logiko blagrov, ki nam jo ponuja Bog sam. Zanj ima tudi žalost svoje mesto.  
Sodobni človek bi rad vsako žalost umaknil izpred oči. Vse reklame nas prepričujejo, da je mogoče živeti brez napora, brez 
bolečine in žalosti. Žalostnega človeka, človeka polnega bolečine se današnji čas izogiba, ali pa nanj gleda kot na neuspešnega 
in neuresničenega. Marija pa, tako kot Jezus, izreče: »Dopolnjeno je«, ko v naročje sprejme svojega mrtvega sina. Že ob spoče-
tju gleda v prihodnost, ki bo čudovita, ne zato, ker ne bo trpljenja in žalosti, ampak ker bo prav po trpljenju in žalosti dospela v 
večno slavo. 
Marija torej zna v svojem življenju dati pravo mesto žalosti. Blagre živi v upanju. Razume jih v smislu: Blagor tistim, ki se ne bodo bali 
uboštva, žalosti, lakote in žeje, preganjanja in zasramovanja. Še več, blagor tistim, ki jim je zvestoba Bogu vedno prva, ki jim je izpolnje-
vanje Njegove volje tako pomembno, da se veselijo, če jih Bog tako ljubi, da jim zaupa pot trpljenja. Blagor žalostnim, je povezan z 
Blagor ji, ki je verovala, verovala da jo trpljenje le prekali, ne pa uniči.  
Pa poglejmo, kako je Marija vztrajala v žalosti, lakoti in žeji po pravičnosti, v uboštvu in v preganjanju:  
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Kljub zavesti o trpljenju, ki pride, se veseli: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje 
v Bogu mojem zveličarju. Majhnost, ponižnost in izreden pogum za vse napore, ker zaupa, da je Bog vse. Glej dekla sem Gospodova, naj 
se zgodi po tvoji Besedi! 
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, zakaj nasičeni bodo: Mariji beg ni krivica, ampak veselje, da lahko zavaruje Novorojenega 
kralja. Veseli se, da bo nekega dne ta kralj zavladal in prinesel svetu oznanilo pravičnosti in miru. 
Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo: Na ostro zavrnitev sina »Kaj sta me iskala?« Marija kot ponižna 
Gospodova služabnica išče odgovor v premišljevanju in molitvi. Marija se kot mati uči ob svojem sinu. Kakšna ponižnost in 
majhnost, priznanje svoje ne moči in uboštva. Ne obup, ampak vedno novo zaupanje, da ji bo Bog razodeval odgovore, ko bo 
to potrebno. 
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti in vere v Boga preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo: Pravičnost, resnica, zvestoba Bogu 
bodo vedno naleteli na nasprotovanje. Marija bi Jezusa ob predpostavki judovskega verovanja in logično človeškega pogleda na svet 
lahko odvračala od navidezne samovolje, ko je ostal v templju, lahko bi ga svarila, naj ne ozdravlja v soboto, lahko bi ga zapustila, ko je 
potem ne bi poslušal. Zvestoba Bogu in misel na pravičnost sta jo pripeljala do trpljenja. A to ni nesreča, to je na koncu veselje, da je 
uspela vztrajati. Kajti ve, da jo čaka krona pravice. 
Prosimo žalostno Mater božjo, da bi zmogli vztrajati v težkih trenutkih z mislijo na blagre žalosti, z vero v lepo, ki pride za prestanim 
trpljenjem. Da bomo lahko vsak dan z njo rekli: Moja duša poveličuje Gospoda.« 



 

 
 SEPTEMBER 

1 
ČETRTEK 

SV. TILEN, OPAT 
CELODNEVNO ČEŠČENJE 

800    (po namenu)* 
1630 za farane, za policiste in policistke 

SEPTEMBER 
2 

PETEK 

sv. Marjeta, devica, mučenka, 
1. petek 

1830 molitev in češčenje 
1900  + teta Ivana Skvarča (nečakinja Lučka) 

SEPTEMBER 
3 

SOBOTA 

sv. Gregor Veliki, papež, 
1. sobota 

po 800 OBHAJANJE STAREJŠIH 
SB 1900 za zdravje (darovanje) 

SEPTEMBER 
4 

NEDELJA 

23. NEDELJA  MED LETOM 
ŽUPNIJSKO ŽEGNANJE 

(darovanje) 

900  (++ Anica in Ivan Okorn, v zahvalo in priprošnjo za 
zdravje)* SV. MAŠA BO ZUNAJ PRED ŽUPNIŠČEM 
 

SEPTEMBER 
5 

PONEDELJEK 

sv. Mati Terezija, redovnica 
začetek veroučnih ur 

1900  + Jože Knific (Blažčeve), po namenu (D) 

SEPTEMBER 
6 

TOREK 

Zaharija, prerok 700  za farane 

SEPTEMBER 
7 

SREDA 

sv. Regina, devica 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Marjan Vovk (sosede) 

SEPTEMBER 
8 

ČETRTEK 

MARIJINO ROJSTVO 
MALI ŠMAREN 

1900  (++ Korlnovi, ++ Švab Viktorija in Ivanka)* 

SEPTEMBER 
9 

PETEK 

sv. Peter Klaver, jezuit, misijonar 1900 (++ Šemnovi, + Marija Cmrečnjak, obl.)* 

SEPTEMBER 
10 

SOBOTA 

sv. Oglerij, opat zaradi romanja zbora sv. Tilen, ki se ga bom skupaj z 
njimi udeležil, maše doma ne bo; 

SEPTEMBER 
11 

NEDELJA 

24. NEDELJA MED LETOM 700 za farane 
1000 ++ Obedovi 

SEPTEMBER 
12 

PONEDELJEK 

Marijino ime 1900 ++ Miha Prosen, obl. in starši Rotar,  
         za člane in članice tehničnih služb v policiji 

SEPTEMBER 
13 

TOREK 

sv. Janez Zlatousti, škof 700 (po namenu)* 

SEPTEMBER 
14 

SREDA 

Povišanje sv. Križa 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 ++ Francka in Vinko Hlebš 

SEPTEMBER 
15 

ČETRTEK 

Žalostna Mati Božja 700 (po namenu)* 

SEPTEMBER 
16 

PETEK 

sv. Kornelij in Ciprijan,  
mučenca  

1900 (++ Hribovi starši in brat Franc,  
          + Franc Pogačnik, Pšcov, obl.)* 

SEPTEMBER 
17 

SOBOTA 

sv. Robert Bellarmino, škof 1900 + Frančiška Pisovec 

SEPTEMBER 
18 

NEDELJA 

25. NEDELJA MED LETOM 700 za farane 
1000  ++ Julijana in Jože, obl., Šolar 



 

   SEPTEMBER 
19 

PONEDELJEK 

sv. Januarij, škof 1900 + Valentin Sušnik (Mojca Bešter),  
        + Alojz Sušnik, obl. 

SEPTEMBER 
20 

TOREK 

Evstahij, škof in mučenec 700 (po namenu)* 

SEPTEMBER 
21 

SREDA 

sv. Matej, apostol 
 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 + Jože Knific 

SEPTEMBER 
22 

ČETRTEK 

sv. Mavricij, mučenec 700  (po namenu)* 

SEPTEMBER 
23 

PETEK 

sv. Pij iz Pietrelcine,  
redovnik, spovednik 

1900 + Franc Bertoncelj, obl., in mama Marica 

SEPTEMBER 
24 

SOBOTA 

bl. Anton Martin Slomšek SB 1900 za lepo razumevanje med ljudmi 

SEPTEMBER 
25 

NEDELJA 

26. NEDELJA MED LETOM 700 ++ Janez in Ivana Kozjek ter ++ Jernej Šolar in ostali ++ Šolar 

1000  ++ Ivan in Milena Legat 

SEPTEMBER 
26 

PONEDELJEK 

sv. Kozma in Damijan, mučenca 1900 ++ Boštnkovi, ++ Jereb in Trebar 

SEPTEMBER 
27 

TOREK 

sv. Vincencij Pavelski,  
ustanovitelj lazaristov 

700 za farane 

SEPTEMBER 
28 

SREDA 

sv. Venčeslav, mučenec 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 ++ Johan, obl., Janez in Frančiška Skvarča 

SEPTEMBER 
29 

ČETRTEK 

sv. Mihael, Gabrijel, Rafael,  
nadangeli 

700 (po namenu)* 

SEPTEMBER 
30 

PETEK 

sv. Hieronim duhovnik,  
cerkveni učitelj 

1900 + Julij Šmid 

PREDLOG RAZPOREDA ZA ČEŠČENJE 1.9.: 
 
ob 800 sveta maša - po njej se zadržite vsi prisotni do 900;  
ob 900 Jamnik, Podblica; 
ob 1000 Pešnica, Nemilje, Njivica; 
ob 1100 Trata, Pri cerkvi, Na hribu; 
ob 1200 molitvena skupina; 
ob 1300 Dvor, Brsc, Čepulje; 
ob 1400 Na Vidmu, Podrovnik, Nova vas; 
ob 1500 vabilo vsem faranom; 
ob 1630 bo sklep češčenja s sveto mašo: vodi naš duhovni pomočnik Ciril Plešec, sicer tudi župnik v župniji Kranj-
Drulovka/Breg; K sv. maši vabimo vse veroukarje in katehete, saj bomo pri njej molili in prosili tudi za lep začetek in 
potek novega veroučnega leta; 

 
Veroučne ure začnemo v ponedeljek, 5.9., po urniku, ki ga bodo starši dobili na vpisu otrok k verouku. 
 

Vabimo, da se z mežnarico gospo Lucijo Knific dogovarjate glede vaše pomoči pri čiščenju in razkuževa-
nju župnijske cerkve.  
 

Izdala Župnija Besnica, Na Vidmu 35, 4201 Zg. Besnica; Odgovarja Igor Jereb, župnik; zupnija.besnica@rkc.si; 04 250 31 77; 031 335 800; 



 

  

 


