
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Jezus mu je odgovoril:  
»Rečeno je:  
‚Ne skušaj Gospoda,  
svojega Boga.‘«  
Ko je hudič končal  
z vsemi skušnjavami,  
je do svojega časa  
odstopil od njega.  

 
 

(Lk 4, 12-13) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

111 ...    PPP OOO SSS TTT NNN AAA    NNN EEE DDD EEE LLL JJJ AAA ...    
 

 
 

 

V življenju ne srečamo le prijetnih 
 in prijaznih ljudi, ampak  

tudi ljudi, ki nam želijo slabo.   
Obstajajo srečanja, ki nas zmedejo. 

Čutimo, da se moramo zavarovati 
pred osebo, ki smo jo srečali. 

 Vendar obstaja tudi v takšnem 
srečanju neke vrste možnost.  

Ob tem spoznamo svojo senco.  
Spoznamo, kaj nas ogroža. 

Lastno temo postavimo v Božjo luč! 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

      ZZZ MMM AAA GGG AAA LLL    JJJ EEE    ČČČ LLL OOO VVV EEE KKK    
 

Kristus nam je bil podoben v vsem, 
razen v grehu. Torej tudi v tem, da je 
bil skušan, da je mogel in moral izbi-
rati med dobrim in zlom. Razlika med 
nami in njim je v tem, da se on nikoli 
ni odločil za zlo, ampak vedno le za 
dobro. 
 

Izkusil je tudi, da si zlo nadeva krinko 
dobrega. Celo na Sv. pismo se sklicuje 
skušnjavec z namenom, da odvrne 
Jezusa od njegovega načrta. Namesto 
težaškega dela za naše rešenje, v ka-
terem je vključeno tudi trpljenje in 
smrt, mu ponuja in predlaga zložno 
pot. Sit bo, slaven in bogat. »Vse to 
ti dam …« pravi hudič. 

 Glasilo župnijskega občestva Sv. Marjete - Polzela 

  Polzela 132/b * 3313 Polzela * 705 00 03 * http://zupnija-polzela.rkc.si 

1177..    ffeebbrruuaarr 

2013
 

 
 
 

 
 
  

 
 
  



Skušnjavcu seveda ni do Sv. pisma, 
niti do tega, da Jezus ne bi trpel la-
kote. Do tega mu je, da Kristus ne bi 
postal odrešenik, Emanuel, Bog z na-
mi, ampak da bi bil on, hudič, z nami, 
s človeštvom. 
 

Res sta bila potrebna post in molitev 
v puščavi, res je bila potrebna mod-
rost in ljubezen samega Sina Božjega, 
da je sprevidel skušnjavo in jo pre-
magal. 
 

Kdo od nas nima podobnih skušnjav? 
Vsi bi radi dosegli nekaj velikega. 
Toda radi bi to dosegli brez truda, 
brez napora in brez odpovedi, brez 
posta in brez molitve. Življenje pa 
ima svoje zakonitosti. Za pošteno 
pridobljen kruh je treba pošteno 
delati. Za pošteno zgrajeno hišo je 
treba pošteno pljuniti v roke. Za 
pošteno pridobljeno zmago se je 
treba pošteno boriti. 
 

Najhujša skušnjava pa je, če je kdo 
pripravljen za večji kos kruha ali za 
boljši položaj zamenjati svoje prepri-
čanje, zatajiti svojo osebnost, pogaziti 
v sebi človeka, po načelu: vse storim, 
če mi vse daste.  
 

Tudi danes nekateri ljudje odlegajo 
takim skušnjavam. Če pravimo, da je 
na svetu veliko zla, ga je predvsem 
zaradi takšnih ljudi. Zato Jezusova 
zmaga pomeni v zadnjih posledicah 
zmago zvestobe, poštenosti, resnice, 
dobrote, skratka vsega, kar je v člo-
veku človeškega in Božjega, nad tem, 
kar je v njem nečloveškega in satan-
skega. 

Po: F. Cerarju 

 

 

  POSTNI ČAS 
 

 

Stopili smo v postni 
čas. Ta nas vabi, naj 
se z večjo vnemo po-
svečamo pokori, mo-
litvi, postu in drugim 

dobrim delom. Spreobrnjenje mora 
povzročiti v nas globoke, resnične in 
vidne spremembe. Življenje je treba 
naravnati v pravo smer, spremeniti 
mišljenje, če je treba, presojanje, go-
vorjenje, delovanje, obrniti svoj obraz 
h Kristusu. Notranje spreobrnjenje bo 
povzročilo tudi zunanje spremembe. 
Kdor je namreč enovit in v popolnem 
zlitju tega, kar nosi v sebi in kar od-
seva navzven, predstavlja privlačno 
vabilo in je močan izziv. 
 

Prosimo vsak zase in drug za dru-
gega, da bomo na poti spreobrnjena 
spremenili podobo svoje notranjosti 
in svoje zunanjosti ter tako postali 
pričujoči, zgledni kristjani, ki bodo 
za vero navduševali tudi druge. 
 

Po: M. Pirihu 
 

 
 

 

Vsak dan beremo o mnogih krivicah, 
ki jih ljudje doživljajo po vsem svetu,  
o otrocih, ki umirajo zaradi lakote, 
o velikem številu brezposelnih, 
o ljudeh, ki nimajo za preživetje, ki 
so osamljeni, ki trpijo zaradi 
posledic odvisnosti … 
In na drugi strani o bogatenju 
peščice ljudi, o zlorabah položajev, 
o vojnah … 
 

Jezus, ti veš, kaj pomeni bolečina, 
kaj je zapuščenost, kaj krivica.  
Bodi v tem postnem času z nami. 
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NEDELJA 1. POSTNA * Sedem ustanoviteljev reda servitov 
 

17. 02. 2013 
 

 

 

07.00 
09.00 

 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Ivanko ČEDE (30. dan) in Štefana  
…. za + Vinka (obl.) in vse HRIBERNIKOVE ter 
             Danico KRAMERŠEK     * maš.: Janez B., Jože K. 
…. za + Vikija ZAVERŠNIK (obl.) in Marjana 
…. za + Ivanko in Franca DROBEŽ      * maš.: J.B., J.K. 

PONEDEL. Frančišek Regis Clet, duh., muč. * Janez Peter Noel 
 

18. 02. 2013 
 

07.00 …. za + Antona LOKAN (30. dan) 
 …. za + Anico KOŠEC                * maš.: Janez B., Jože K.
 

TOREK Konrad iz Piacence, spokornik * Alvarez, redovnik 

 

19. 02. 2013 
 

17.00 …. za + Marijo BIKIĆ  

SREDA Sadot in perzijski muč. * Jacinta in Frančišek Marto   
 

20. 02. 2013 
 

06.30 
07.00 

     križev pot 
…. za + Jožeta JOŠOVC (obl.) 

ČETRTEK Peter Samiani, šk., c.u. * Irena Rimska (Mira), dev. 
 

21. 02. 2013 

 

17.00 …. za + Marijo in Ivana HLAČAR, vse 
            HLAČARJEVE in MAKOVE 
…. za + Silvo NÓVAK (8. dan)         * maš.: Janez B., Jože K.

 

PETEK Sedež apostola Petra * Marjeta Kortonska, spokornica 
 

22. 02. 2013 
 

 

16.30 
17.00 

 

     križev pot 
…. za + Marijo CIZEJ (obl.) in 2 Ludvika 
…. za + Rozalijo LEBER (8. dan) 
…. za + Ano KRALJ (30. dan)           * maš.: J.B., J.B., J.K.

SOBOTA Polikarp, škof, mučenec * Jožefina Vannini, red. ust.            
 

23. 02. 2013 
 

17.00 
 

…. za + Minko in Ladka KOŠEC 
…. za + Vita in vse BIBIČEVE     * maš.: Janez B., Jože K 

NEDELJA 2. POSTNA * Matija, apostol * Konstancij, redovnik  
 

24. 02. 2013 
 

07.00 
09.00 
 
 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Milana TERGLAV in vse ŠPRONGOVE  
…. za + Jožeta AVŽNER (obl.) in starše  
            ROJŠEK, AVŽNER          * maš.: Janez B., Jože K.
…. za + Vincenca, Angelo ZAGORIČNIK, vse ostale 
…. za + Radota TROBINA (obl.), vse sorodnike            
                                                  * maš.: Janez B., Jože K.

    17.02. – 24.02.   MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo bo krščen Matevž R., Lo-
čica ob Savinji. Čestitke! 
 
 

 

Lani je izpadla novembrska, t. i. »na-
menska nabirka« za različne potrebe 
v škofiji. Nadomestili jo bomo prihod-
njo nedeljo, 24. februarja. Namen bo 
'kritje stroškov kredita za škofijske 
prostore.  
 

 
 

 POST 2013 
 

 

Post je priložnost za so-
lidarnost. Akcije: * Ne 
pozabimo na trpeče v 

državah jugovzhodne Evrope (polož-
nice ob izhodu iz cerkve).  * Odpoved 
alkoholu v znamenje solidarnosti z 
vsemi, ki trpijo zaradi nasilja, nesreč 
in bolezni, ki so posledica alkohola. 
* Petkov postni dar za poglobitev 
vere, rast občestva in pomoč ubogim. 
Postne petke preživimo skromno, čas 
in privarčevana sredstva pa nameni-
mo ljudem v stiski. Bodimo posebej 
pozorni na dar velikega četrtka. * Med 
nami je veliko nasprotij, delovanja 
zla in greha. Iniciativna skupina vabi, 
da v postnem času poživimo molitev 
in post za domovino.  
 
 

 

 ROMANJE 
 

 

Spomladansko romanje mariborske 
metropolije bo letos potekalo od 4. do 
6. aprila. Ob 1700-letnici Milanskega 
edikta bomo obiskali Beograd in Niš. 
Duhovni vodja bo nadškof metropolit 
msgr. dr. Marjan Turnšek. Cena ro-
manja: 189 € (50 € ob prijavi, ostalo 
na obroke brez obresti). Prijave tudi 
v našem župnišču. 

 

 

 LETO VERE 
 

 

Ob vhodu v cerkev ste 
opazili precej velik pano z naslovom 
»Drobci vere. - Verovati?! Spoznati. 
Živeti.« Dvanajst zloženk v posebnih 
žepkih je na razpolago za vašo versko 
poglabljanje. Ustavite se, preberite 
naslove in brezplačno vzemite tisto, 
ki vas je nagovorila. Postopoma vse. 
 
 

 

V letu vere je močno poudarjena mo-
litev. Rožni venec pred sveto mašo je 
gotovo pobožnost, ki je ne smemo 
zanemariti ... V naši župnijski cerkvi 
je molitev rožnega venca v zadnjem 
času vendarle zamrla zaradi smrti in 
bolezni dosedanjih predmolivk. Zato 
je upravičena pobuda ŽPS, da se za 
molitev rožnega venca pred svetimi 
mašami pridobi nove sodelavce. 
 

V upanju, da se boste odzvali, vas v 
petek, 22. februarja po večerni maši 
vabimo v veroučno učilnico na srečan-
je in kratek posvet. Naj bo Bogu v čast.  
 
 

 

Po Sloveniji 
ponovno roma 
križ Svetovnega 
dneva mladih v Riu de Janeiru 2013. 
Romanje se je pričelo na praznik Gos-
podovega razglašenja v ljubljanski 
nadškofiji in se bo zaključilo na praz-
nik Jezusovega vstajenja v mariborski 
nadškofiji. V celjski škofiji bo od 18. 
februarja do 3. marca; v dekaniji Žalec 
pa 27. in 28. februarja. Srečanje mladih 
ob križu za našo dekanijo bo v sredo, 
27. marca ob 19. uri v Gotovljah.   
 
 

 

Obiskovalec maše je prejšnjo nedeljo 
izgubil denarnico. Najditelja prosi, da 
mu vrne vsaj dokumente!  

 
 
 

 
 
 

 
 
 


