
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

On pa mu je rekel:  
»Sin, ti si vedno pri meni  
in vse moje je tvoje. 
Gostiti se in razveseliti  
pa se je bilo treba,  
ker je bil ta tvoj brat mrtev  
in je oživel,  
je bil izgubljen  
in je najden.« 

 

(Lk 15, 31-32) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 
 

 

Srce je naše sonce, naše majhno osebno 
sonce. Po srcu prinašamo svetlobo 

in toploto ljudem okoli sebe.  
Po srcu je naše življenje 

polno radosti  
in sočutja.  

Odprtost srca je  
edino resnično  
zdravilo zoper  

posurovelost  
naše dobe. 

 

(S.T) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      KKK AAA TTT EEE RRR III    SSS III NNN    SSS EEE MMM    JJJ AAA ZZZ ???    
 

 
 

 

Današnji evangelij nam prinaša eno 
najlepših prilik , ki nam jo pripove-
duje evangelist Luka; to je prilika o 
izgubljenem sinu. Doživela je nešte-
vilne razlage. To kaže, da besedilo 
bralca gane. Pripovedovati priliko 
je vendarle več kot oznanjati kako 
teološko resnico. Prilike nočejo in-
formirati ali dokazovati, hočejo nas 
prisiliti, da zavzamemo stališče.  
 

Jezikoslovci govorijo o »prepričevalni 
komunikaciji«. Medtem ko Jezus pri-
poveduje v priliki, se v poslušalcu 
nekaj zgane. Prilike o izgubljenem 
sinu, kakor nam jo pripoveduje Luka, 
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ne moremo brati, ne da bi se v nas 
sprožil nek proces spremenitve. 
Mlajši in starejši sin nas postavljata 
pred vprašanje: Kje sem jaz? Sem 
bolj podoben mlajšemu ali starej-
šemu sinu? Ali sem oboje? Poznam 
obe strani v sebi? Prav motiv obeh 
bratov kaže notranjo polarnost naše 
duše. V sebi imamo mlajšega sina, ki 
bi rad živel, ne oziraje se na postavo 
in mero. In v sebi imamo prilagoje-
nega starejšega brata, ki se trudi, da 
bi izpolnjeval vse zapovedi. Na obe 
strani naj bi gledali in v sebi povezali 
skupaj oba nasprotna pola. Prilika ne 
dviga nobenega moralnega kazalca, 
tako da bi se moral spreobrniti in 
delati pokoro. Nasprotno: Luka pri-
poveduje priliko tako, da se ne da 
izogniti vprašanju, kam sem se zapičil, 
kje se prehranjujem s ceneno rečjo 
in če sem se izgubil. Medtem ko berem 
priliko, začutim v srcu nagnjenje, da 
bi se podal na pot k Očetu, kjer sem 
resnično doma.  
 

Te prilike ne moremo brati, ne da bi 
se dotaknili lastnih želja in potreb, 
svojih čustev in hrepenenj. Oba sina 
odkrivata, kar je skrito v naši duši. 
In oba kažeta na usmiljenega očeta. 
K njemu se lahko obrnemo, če smo 
mlajši ali starejši sin, nezmerni ali 
brezhibni, vratolomni ali prilagojeni. 
Oba sta bila na svoj način mrtva in 
sta se izgubila, eden z nezmernim 
življenjem, drugi z bojazljivo brez-
hibnostjo. Usmiljeni Oče nas vabi k 
življenju, k prazniku veselja, da bi 
našli življenje in se ga veselili. 

 

 

  YOUCAT  
 

 

… katekizem 
za mlade 
 

Kako da so miroljubnega človeka, kot 
je Jezus, obsodili na smrt na križu? 
 

Jezus je postavil svoje okolje pred od-
ločilno vprašanje: ali je delal z Božjo 
oblastjo ali pa je bil slepar, bogoklet-
nik in kršilec postave, in so ga po pos-
tavi morali poklicati na odgovornost. 
(KKC 574–576) 
 

V mnogih pogledih je bil Jezus za tra-
dicionalno judovstvo svojega časa 
ena sama provokacija. Odpuščal je 
grehe, kar lahko naredi edino Bog; 
relativiral je sobotno zapoved, se iz-
postavil sumu bogokletja in si prislužil 
očitke, da je lažni prerok. Vse to so 
prestopki, za katere je postava pred-
videla smrtno kazen. 
 
 

 

Trpljenje ni le preizkušnja,  
temveč je tudi apostolat;  
je skrivnost veselja, je soudeležba  
pri Jezusovem odrešilnem delu. 
 

 (Giacomo Alberione) 
 
 

 

Otrok spozna  
mater po  
njenem  
nasmehu.         (Vergil) 
 
 

 

Prinašati dobro svetu  
je danes največje poslanstvo.  
Pri tem se ne smemo utruditi  
ali celo obupati, če se zdi,  
da ni nobenega uspeha. 
 

(Franc Perko) 



 

 

 

  ����

NEDELJA 4. POSTNA * 40 mučencev iz Armenije * Makarij 
 

10. 03. 2013 
 

 

07.00 
09.00 

 
 

10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Franca (obl.), Angelo in Jožeta URATNIK 
…. za 2 + Ivana, Jožeta in Elo ŽIVORTNIK 
                                                                * maš.: Janez B., Jože K. 
…. za + Mihaela KOTNIK in Angelo VIDMAR  
…. za + Miha (obl.) in Kristino SATLER 
…. za + Adolfa VOLASKO (40. obl.)   * maš.: J.B., J.R., J.K. 
 

PONEDEL. Benedikt, škof * Sofronij, škof * Konstantin, spok. m. 
 

11. 03. 2013 
 

07.00 …. za + Matildo in Edija ŽGANK 
…. za + Marka PALIR (7. dan)         * maš.: Janez B., Jože K.                                               
 

TOREK Inocenc I., papež * Alojzij Orione, duhovnik 

 

12. 03. 2013 
 

18.00 …. za + Janeza BLAGOTINŠEK 
…. za + Alojza NAJVIRT (7.dan) 
…. za + LAHOVE                             * maš.: J.B., J.R., J.K. 

SREDA Leander Seviljski, menih, škof * Kristina, muč.   
 

13. 03. 2013 
 

06.30 
07.00 

     križev pot 
…. za + Antona ŠALAMON in sorodnike 

ČETRTEK Matilda, kraljica * Leobin, škof * Pavlina, redovnica 
 

14. 03. 2013 

 

18.00 …. za + Antona LEŠNIK in Martino 
…. za + Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIK 
…. za + Marijo in Filipa OCVIRK      * m.: J.B., J.R., J.K. 

PETEK Ludovika de Marillac, red. * Klemen M. Dvoržak, m.  
 

15. 03. 2013 
 

 

 

17.30 
18.00 

 

     križev pot 
…. za + Marijo in Martina STEINER (obl.) 
…. za + Andreja in Agato RAZGORŠEK     * m.: J.B., J.K.    

SOBOTA Herbert, škof * Hilarij in Tacijan, mučenca            
 

16. 03. 2013 
 

18.00 
   

…. za + Jožefo, Ivana in Ivanko ROJŠEK 
…. za + Miciko RAKUN (obl.)         * maš.: Janez B., Jože K.    

NEDELJA 5. POSTNA * Patrik (Patricij), šk., mis. * Jedrt (Jerica) 
 

17. 03. 2013 
 

 

 

07.00 
09.00 

 
10.30 

…. za žive in rajne farane 
…. za + Marijo in Jožeta ROJNIK 
…. za + Ivana CVIKL (obl.)                 * maš.: Jože R., Jože K. 
…. za + Antona, Martino KUKEC, Andreja BOKAL  
…. za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR   * m.: Janez B., Jože K. 

    10.02.  –  17.03.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Med mučenci iz celjske škofije močno 
izstopa duhovnik Izidor Završnik. V 
mariborskem zaporu je 10. marca 
1943 zamenjal mlajšega talca in bil 
ustreljen. To nedeljo, 10. marca ob 10. 
uri bo na Gomilskem slovesnost ob 
70-letnici tega žrtvovanja slovenskega 
'Kolbeja'. 
 
 

 

V ponedeljek, 11. marca ob 19. uri 
bo redna seja ŽPS. V župnišču. 
 
 

 

V torek, 12. marca ob 19. uri sestanek 
Župnijske karitas Polzela.  
 
 

 

Ob sredah zjutraj in ob 
petkih zvečer v postnem 
času je v naši cerkvi po-
božnost križevega pota. 
Začetek 6.30 oz. 17.30. 

 
 

 

V sredo, 13. in v četrtek, 14. marca ob 
18.30 bo v prostorih Karitas delavnica 
za izdelavo rož iz papirja. 
 
 

 

V četrtek, 14. marca ob 19. uri bo v 
župnišču srečanje zakonske skupine. 
 
 

 

V nedeljo, 17. marca bo v župniji prvi 
postni spovedni dan. Od 7. do 11. ure 
bo na razpolago g. Janez Bračun. 
 
 

 

V nedeljo, 17. marca ob 15. uri bo v 
župniji bl. A. M. Slomška v Celju sre-
čanje animatorjev za oratorij 2013. 
 
 

 

V nedeljo, 17. marca se bo pričel 8. ra-
dijski misijon pod naslovom: Gospod, 
pomnoži nam vero. Vodila ga bosta 
nadskofa metropolita dr. Anton Stres 
in dr. Marjan Turnšek. Od 18. do 22. 
marca bodo misijonski pogovori ob 
10.15, 13.00 in 17.00. 
 
 

 

 

 PRIDI IN POGLEJ.  
 

 

SLO pastoralni načrt   
- krovni dukoment, 42.:  
 

»… Šibka osebna vera je prvi razlog, da 
je slovenski kristjan vse bolj 'oddaljen' 
od evharističnega jedra in postaja 'iz-
birni vernik'. Pomanjkanje vere se kakor 
rdeča nit vleče skozi rane, osebne in 
strukturne grehe ter pastoralne neus-
pehe. Če nimamo osebne vere, zanemar-
jamo občestvo, se ne držimo obljub, ne 
zmoremo prepoznati karizem, bolj za-
upamo materialni ali politični moči, 
pastoralo pa zlahka spremenimo v 
religijsko tehnologijo.  
 
 

 DUHOVNE VAJE  
 

 

Katoliško gibanje Zakonci 
za Kristusa vabi zakonske 
pare, samohranilke, raz-
vezane, vdove/ce na duhovne vaje z 
naslovom Krščansko življenje od 15. 
do 17. marca v domu duhovnih vaj 
Nazarje. Duhovne vaje usmerjajo ude-
ležence k globljemu odnosu z Bogom 
in jim pomagajo živeti krščansko živ-
ljenje v današnjem svetu (predavanja, 
pogovori, pričevanja, molitev, dobra 
spoved, sveta maša). Organizirano je 
varstvo otrok. Prijave in informacije 
na: 031-454-831. 
 
 

 

V soboto, 16. marca 2013, od 9. do 13. 
ure bo duhovna obnova v Domu sv. 
Jožefa nad Celjem. Vodil jo bo Vlado 
Bizant CM. Prijave na: 059-073-800, 
info@jozef.si ali osebno na recepciji 
Doma sv. Jožef, Plečnikova 29, Celje. 
 
 
 

 

Ko se veseliva hiše, ne pozabiva,  
da je tisočkrat težje, a vrednejše 
sezidati dom.               (Betka Vrbovšek) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



.. 
 

 
Post bi danes mnogi radi potisnili 
le na raven telesnega zdravja in 
skrbi za primerno telesno postavo, 
kar je daleč od njegove krščanske 
vsebine. Z njim v luči naše vere 
želimo biti vsaj nekoliko solidarni s 
tistim, v njegovem trpljenju, ki je 
kot Bog do skrajnih meja solidaren 
z nami v vseh naših preizkušnjah. 
Hkrati pa samo v postu, v soočenju 
s seboj in svojo revščino, lahko 
resnično zakličemo po odrešenju, 
ki nam ga prinaša velikonočno 
jutro. Močna vsebina, ki ji je dobro 
nameniti dan pred prazniki. 

 
 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

...  
 
 

 

 ROMANJA 
 

 

... 
 
 

 

Romanje v Međugorje. Od 3. do 6. 
aprila. Duhovno vodstvo p. Pavel 
Košir OFMCap. Pot bo potekala od 
Mozirja (3.00), skozi Šoštanj, Velenje, 
Celje, Šentjur … Prijave in informacije: 
051 229 701. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 KULTURA 
 

 

.. 
 
 

 

…  
 
 

 

Gledališka skupina KUD Polzela vabi 
na ponovitev igre 'Razvalina življenja'. 
Predstava bo v soboto, 9. marca ob 19. 
uri v Kulturnem domu Polzela. 
 
 

 

V soboto, 9. marca ob 19.00 bo v stolni 
cerkvi sv. Danijela v Celju koncert Gab-
riela Faure 'Rekviem v D-molu op. 48 
z zborom, orkestrom in solisti Hiše 
kulture Celje.  
 
 

 

 DUHOVNE VAJE 
 

 
 

... 
 
 

 

…  
 
 

 

… 
 
Pogovori z nadskofom Stresom bodo 
19. in 21. marca, z nadskofom 
Turnskom 18., 20. in 22. marca. 
 
Drugi del: Namen slovenskega 
pastoralnega načrta  
 
Iz pregleda stanja se kaže 
raznovrstnost priložnosti in težav, 
razveseljivih, pa tudi skrb 
zbujajočih dejstev. V zadnjih 
dvajsetih letih naša Cerkev ni 
stopicala na mestu. Po svojih 
močeh se je odzivala na 

 
 
 

 
 
 

1. teden od 25. 2. do 2. 3. 
    Po.   - Krašovec Ivica 
    To., So.  - Štrukelj Marija 
 nedelja, 3. 3.     1.  Glasenčnik 



spremembe. Če je zaostajala v 
spreminjanju svojih struktur ter v 
odnosu do kulture, skupnosti in 
države, je bila hitrejša pri 
nekaterih, za čas po uvedbi de-
mokracije novih načinih 
evangelizacije, kot so: 
izobraževanje in šolstvo, življenje 
laiških gibanj, skupnosti in 
združenj, razvoj dobrodelnosti, 
zakonske in druge skupine 
odraslih.  
Prednosti (PIP 25-30) imajo jasno 
razviden skupni izvir: živo in 
osebno vero v Jezusa Kristusa, 
učlovečenega Božjega Sina. Do 
grehov in teža (PIP 31-39) prihaja 
tedaj, ko začne pešati vera. 
Neugodne zunanje oko liščine in 
nenaklonjene družbene razmere, 
na katere se večkrat sklicujemo, 
so pri tem manj pomemben 
dejavnik.  
Šibka osebna vera je prvi razlog, 
da je slovenski kristjan vse bolj 
»od daljen« od evharističnega 
jedra in postaja »izbirni vernik«. 
Pomanjkanje vere se kakor rdeča 
nit vleče skozi rane, osebne in 
strukturne grehe ter pastoralne 
neuspehe. Če nimamo osebne 
vere, zanemarjamo občestvo, se 
ne držimo obljub, ne zmoremo 
prepoznati karizem, bolj zaupamo 
materialni ali politični moči, 
pastoralo pa zlahka spremenimo 
v religijsko tehnologijo.  
Osebna vera pomeni osebno 
srečati in v resnici spoznati Jezusa 

Kristusa kot živo osebo, ki v svoji 
življenjski resničnosti in s svojim 
sporo-  
47.  
čilom osvobaja in osrečuje. Papež 
Benedikt XVI. je zapisal: 
»Krščanska vera zato ni samo vera 
v resnice, ampak predvsem osebni 
odnos z Jezusom Kristusom, je 
srečanje z Božjim Sinom, ki 
celotnemu bivanju daj novo 
dinamiko.« 
  

Il Poslanica papeža Benedikta XVI. 
za 26. svetovni dan mladih z dne 
6. avgusta 2010. Ve na 
http://aktualno.rkc. si/?nid= 1 
0742&fmod= 135.  
Osebna vera je Božji dar, ki nas 
spremeni od znotraj na način, da 
posledično spremenimo tudi 
odnose do bližnjih in se trudimo 
za skupno dobro v širši skupnosti. 
Osebna vera pomeni osebno 
odkriti, spoznati in se prepričati, 
da je »Bog namreč svet tako 
vzljubil, da je dal svojega 
edinorojenega Sina, da bi se nihče, 
kdor vanj veruje, ne pogubil, 
ampak bi imel večno življenje« (Jn 
3,16). Iz osebnega prepričanja 
sledi odločitev, da bo verska 
zavest postala temeljno in 
najpomembnejše vodilo in 
vrednota našega življenja. Jezus 
tedaj v polnosti postane naša Pot, 
Resnica in Življenje.  
V srečanju z Jezusom želimo biti 
tudi z drugimi verujočimi brati in 



sestrami, zato osebna vera kliče 
po živem občestvu. To se udejanja 
med škofi in duhovniki, med 
duhovniki in laiki, v redovnih 
skupnostih, pastoralnih skupinah 
in župnijah, laiških gibanjih, 
skupnostih in združenjih ter v 
družinskem življenju. Bratska 
ljubezen kristjanov je vse od 
nastanka Cerkve najmočnejše 
pričevanje o živem Gospodu.  
Razmere, v katerih se manjša 
število oseb, ki verjamejo v Jezusa 
Kristusa - najdragocenejše, kar 
imamo -, kličejo po novi 
evangelizaciji. Če smo doslej do 
pojma nova evangelizacija 
pristopali zadržano, bomo odslej 
z njim označevali našo odločnost 
in pogum za novi val 
oznanjevanja. Plenarni zbor je 
zapisal: »Temeljna naloga nove 
evangelizacije je svetu oznanjati 
veselo novico o razodetju Boga v 
Jezusu Kristusu ter vabiti k 
spreobrnjenju in k veri« (PZ 57).  
Nova evangelizacija v Cerkvi na 
Slovenskem kot pojem in 
miselnost ni tuja ali povsem nova. 
To dokazujejo v zadnjih letih 
opravljeni pastoralni razmisleki: 
o kakovosti kateheze, o dejavnih 
laikih, o duhovni poglobitvi, o 
dobrodelnosti idr., kakor tudi 
nekatere že omenjene prakse. 
Nova evangelizacija v odnosu do 
tradicije nadaljuje, kar je v njej 
dobrega, ter prežarja in navdihuje 
redno pastoralno delo, ko skrbi za 

močnejši poudarek na osebni veri 
v Jezusa Kristusa, našega 
Gospoda.  

 
Uči nas živeti v tvoji Ljubezni in 
Resnici, da se 
bomo v svojih dejanjih znali 
približati ljudem v stiski.  
In pokaži nam, kako dobrotljivo z 
drugimi deliti vse, kar 
nam je dano. 
Daj nam moč, da ne bomo 
brezbrižno molčali ob krivicah, ki 
jih doživljajo ljudje, 
Predvsem pa spremeni naša srca, 
da bodo sposobna videti sočloveka. 
Amen. 
 

 

 LETO VERE 
 

 

 
 
 
 
V letu vere pripravljajo v Domu sv. 
Jožef Celje duhovne vaje za 
duhovnike, z naslovom "Da bi bili z 

Njim", ki jih bo iz svojih bogatih 
izkušenj vodil duhovnik in župnik, 

g. Janez Kebe. Duhovne vaje bodo 
od nedelje, 3. marca (pričetek z 
večerjo ob 20. uri) do srede, 6. 

marca 2013 (po kosilu). Duhovne 
vaje bodo pridigane, z 
dopoldanskim in popoldanskim 
osrednjim nagovorom ter skupno 
molitvijo, pobožnostmi in 
somaševanjem.  
Prosimo za prijave do 1. marca 2013 
(tel.: 0590 73 800) 



 
 

Posti se in se napolni 
 
 
 
Neznani avtor 
 


