
 

 

V E Z I  Ž U P N I J E  B E S N I C A  

1. februar 2023                                                                                                           Številka 2, leto XXX 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(Mt 4,1–11) NE SAMO OD KRUHA 
 

Nekateri bi nas radi prepričali, da človek živi samo od kruha in samo za kruh; samo od telesa in sa-
mo za telo. Tovarne hrane in pijač tekmujejo, kateri njihovi izdelki bodo okusnejši. Pohištvena indu-
strija ponuja opremo, v kateri se bomo počutili najudobneje. Avtomobilska industrija ustvarja avto-
mobile, v kateri bomo izgledali prestižno. Modne trgovine se hvalijo, da bo v njihovih oblekah naša 
postava najprikupnejša. Potovalne agencije nas prepričujejo, da bomo na najlepših destinacijah 
sveta najpomembnejši in da nas bodo razvajali kot bogove. Da ne omenimo, koliko denarja gre za 
lepotičenje, da bi naše telo izgledalo najlepše in najprivlačnejše. Spletne strani in televizijski progra-
mi, ki razkazujejo in poudarjajo telesnost, praktično vsakodnevno vstopajo v naša stanovanja. Razni 
svetovalci in svetovalke učijo, da sta denar in telesni užitek človekova vrhovna vrednota. Športna 
igrišča postajajo vse bolj prerivališča. Geslo: zdrav duh v zdravem telesu se mora umikati drugemu 
geslu: ko gre za zmago, ne izbiramo sredstev. V takem ozračju je postni čas, ki ga bomo začeli, neso-
doben. Besede o postu in pokori, ki postavljajo meje telesnim užitkom, zvenijo tuje. Jezusov klic iz 
puščave, naj ne živimo samo od kruha, nam neprijetno bije na naša ušesa. Človeško telo je nekaj 
velikega. Tako tesno smo z njim povezani, da smemo reči: moje telo sem jaz. Toda jaz nisem samo 
telo, tudi duh sem. Bila so stoletja, ko so ljudje tako negovali duha, da so na telo pozabljali. Tega 
pretiravanja ne moremo hvaliti. Danes tako negujemo telo, da zanemarjamo duha. V občudovanju 
telesne lepote in njegove moči gremo predaleč, ugašamo duha, zapostavljamo omiko in krnimo 
skladnost človeške osebnosti. Tudi te skrajnosti ne moremo hvaliti. Jezusov klic v evangeliju, naj ne 
živimo samo od kruha, je toliko bolj sodoben, kolikor manj sodobno zveni. A na njem sloni naša 
vera!                                                                                                                                                          Po: F. Cerar   

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



 

 
FEBRUAR 

1 
SREDA 

sv. Sever, škof 
gostimo dekanijsko konferenco duhovnikov 

900 ++ Marija in Alojz Bešter 

FEBRUAR 
2 

ČETRTEK 

Jezusovo darovanje, svečnica 1900 (++ Škriboutovi; + Iva Zupan, obl.)* 

FEBRUAR 
3 

PETEK 

sv. Blaž, škof, mučenec,  
blagoslov sv. Blaža, prvi petek 

1830 molitev pred Najsvetejšim 
1900 (++ Janez Balanč in Frančiška Bešter;  
          + Alojz Vogrinčič, obl.; +Daniela Fajfar, ob.)** 
1950 priprava na krščevanje za februar 

FEBRUAR 
4 

SOBOTA 

sv. Oskar, škof, prva sobota 
(DAROVANJE za razsvetljavo) 

po 900 obhajanje starejših 
1900 (+ Franc Pogačnik-Jeralov, obl. (Nova vas);  
          + Janez Kavčič, 7. dan)* 

FEBRUAR 
5 

NEDELJA 

5. nedelja med letom 
(DAROVANJE za razsvetljavo) 

700 za farane  
1000 za vse žive in ++ iz Ribovtove domačije in za 
njihove družine 
1100 krščevanje za februar 

FEBRUAR 
6 

PONEDELJEK 

sv. Doroteja, mučenka 1900 + Marjan Šifrer (Štefka Kozjek);  
         (Franc Ročkar, obl.; ++ Janez in Marija Sušnik)*  
1930 Svetopisemska skupina 

FEBRUAR 
7 

TOREK 

sv. Rihard, kralj, 
 

700 (po namenu)* 

FEBRUAR 
8 

SREDA 

sv. Jožefina Bakhita, sužnja, 
PREŠERNOV DAN 

1830 češčenje Najsvetejšega 
1900(za srečo in blagoslov; ++ Jože in Anka Starman)* 

FEBRUAR 
9 

ČETRTEK 

sv. Apolonija, devica in mučenka 700 (po namenu)* 

FEBRUAR 
10 

PETEK 

sv. Sholastika, devica 1900 + Frančiška Bešter (Blaščeve); + Jože Klemenčič, obl.)* 

FEBRUAR 
11 

SOBOTA 

Lurška Mati Božja, 
svetovni dan bolnikov 

SB 1900 ++ Ivanka in Slavko Zeni 

FEBRUAR 
12 

NEDELJA 

6. nedelja med letom 700 ++ Marija in Egidij Lotrič 
JAM 1000 za farane 

FEBRUAR 
13 

PONEDELJEK 

sv. Gilbert, škof 1900 po namenu; za zdravje 

FEBRUAR 
14 

TOREK 

sv. Valentin, mučenec 
 

700 (po namenu)* 

FEBRUAR 
15 

SREDA 

sv. Klavdij, redovnik 1830 češčenje Najsvetejšega 
1900 (++ Alojzija in Franc Leben, obl.; + Valentin Sušnik)* 

FEBRUAR 
16 

ČETRTEK 

sv. Onezim, škof in mučenec 700 (po namenu)* 



 

 
FEBRUAR 

17 
PETEK 

sv. Silvin, škof 1900 (+ Vili Udir; + Tomaž Kovač, 30. dan)* 

FEBRUAR 
18 

SOBOTA 

sv. Frančišek Regis Clet, mučenec 
 

1900 ++ Zakonikovi 

FEBRUAR 
19 

NEDELJA 

7. nedelja med letom 700 za farane 
1000 ++ Anica in Ivan Okorn, obl. 

FEBRUAR 
20 

PONEDELJEK 

sv. Leon Sicilski, škof 1900 za policiste in policistke ter uslužbence MNZ; 
        (po namenu)* 

FEBRUAR 
21 

TOREK 

sv. Peter Damiani, škof 700 (po namenu)* 

FEBRUAR 
22 

SREDA 

PEPELNICA 
izjemoma spremenjene ure zaradi 

predhodnih obveznosti 

1900 češčenje Najsvetejšega 
1930 (+ Marjan Šifrer (Mari Vehovec);  
          + Marija Lotrič, 30. dan)* 

FEBRUAR 
23 

ČETRTEK 

sv. Polikarp, škof in mučenec 700 (po namenu)* 

FEBRUAR 
24 

PETEK 

sv. Matija, apostol 1900 ((po namenu)*; + Janez Kavčič, 30. dan)* 

FEBRUAR 
25 

SOBOTA 

sv. Valburga, opatinja 
 

SB 1900 (po namenu)* 

FEBRUAR 
26 

NEDELJA 

1. postna nedelja 700 za farane 
1000 + Francka Bertoncelj, obl. 

FEBRUAR 
27 

PONEDELJEK 

sv. Baldomir, spokornik 1900 ++ Oretovčevi; ++ Pšcovi 

FEBRUAR 
28 

TOREK 

sv. Roman, opat 700 (po namenu)* 

- Hvala za vaš dar ob darovanju za razsvetljavo in ob tedenskih puščicah. 
- Prosim, da se javljate mežnarici Lučki v pomoč za čiščenje župnijske cerkve, ki je dom vseh faranov oz. 
da se odzivate na prošnje za pomoč. 
 

24. februar—sv. MATIJA 
 
Izvoljeno ljudstvo stare zaveze je sestavljalo dvanajst izraelskih rodov, Božje ljudstvo nove zaveze pa simbolično pred-
stavlja dvanajst apostolov, ki jih je Jezus izbral iz vrst svojih učencev za svoje najožje sodelavce in nadaljevalce svojega 
poslanstva. Namesto Jezusovega izdajalca Juda Iškarijota, ki si je vzel življenje, so dvanajsteri po Gospodovem vnebo-
hodu izvolili ‘nadomestnega apostola’. Volitev so opravili z žrebom, ki je določil Matija. Sveto pismo o apostolu Matiju 
ne pove nič drugega kakor to, kar je zapisano o njegovi izvolitvi. O njegovem delovanju govori apokrifni spis Dejanja 
Andreja in Matija v mestu ljudožercev iz 2. stoletja, ki so si ga izmislili krivoverski gnostiki, ki so Matiju podtaknili tudi 
Evangelij po Matiju. Srednjeveška Zlata legenda pripoveduje, da je apostol Matija misijonaril v Makedoniji, kjer je storil 
veliko čudežev in nazadnje umrl kot mučenec. Staro izročilo pa ve povedati, da je Matija oznanjeval evangelij najprej 
po Judeji, nato pa med pogani v Etiopiji, kjer je okoli leta 63 umrl mučeniške smrti: najprej so ga pobili s kamenjem, 
potem pa s sekiro obglavili, zato ga najpogosteje upodabljajo s sekiro. Za svojega zavetnika so si ga izbrali tisti obrtniki,  
ki pri svojem delu uporabljajo ostra orodja: mesarji, tesarji, krojači pa tudi drugi: stavbeniki in kovači ter celo slaščičar-
ji. 
Sledimo Bogu po zgledu svetih ter delajmo dobro drug drugemu. Spoštovanje, ljubezen, sprejemanje, pomoč. Od 
Njega smo ljubljeni in On nas spremlja vsak dan. Bodimo Njegovi—Božji sodelavci in nadaljevalci poslanstva v svetu. 



 

 


