
 
 

 

BESEDA  Ž I V EGA  BOGA  
 

Jezus jim je rekel:  
»Otročiči, ali imate  
kaj prigrizniti?«  
Odgovorili so mu: »Ne.« 
On jim je rekel:  
»Vrzite mrežo na desno 
 stran čolna in boste našli.«  
Vrgli so torej in zaradi obilice 
rib je že niso več mogli izvleči. 
Oni učenec, ki ga je Jezus 
ljubil, je torej Petru rekel:  
»Gospod je!«  
Ko je Simon Peter slišal, da je 
Gospod, si je opasal haljo,  
bil jo je namreč slekel,  
in se vrgel v morje.  

 

(Jn 21, 5-7) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

333 ...    VVV EEE LLLIII KKK OOO NNN OOO ČČČNNN AAA    NNN EEE DDD EEE LLL JJJ AAA ...    
 

 
 

 

 Gospod, toliko krajev pripravljaš 
za srečanje z nami, za našo vero 

 in našo ljubezen!  
Gospod, pokaži se! 

Pokaži se, da te 
 prepoznamo 

povsod in 
 vsak dan in ti  

z veseljem kličemo:  
»Gospod, saj to 
 si vendar ti!«. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

      NNN EEE UUU SSS PPP EEE ŠŠŠ NNN III    
 

 
 

 

Pojav Jezusa ob Tiberijskem morju je 
kot vstajenjska zgodba sredi našega 
vsakdana. Učenci so ponovno pri svo-
jem vsakdanjem opravilu. Sedem 
jih je. Sedem je število preobrazbe, 
pomeni, da se zemeljsko povezuje z 
nebeškim, da se dotikata nebo in ze-
mlja. Zdi se, da je teh sedem učencev 
zbranih bolj po naključju – toda po 
srečanju z Vstalim postanejo sveta 
skupnost, ki ji Jezus postane središče. 
Pride do medsebojnega srečanja, 
nastane takšno vzdušje, da se nad 
njimi odpre nebo. Toda to začetno 
druženje se je zdelo brezplodno. 
Trpeli so zaradi občutka, da je vse 
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njihovo početje zaman. To je izkušnja, 
ki dandanes pogosto muči ljudi: zdi 
se jim, da je vse zaman, zafrustrirani 
so in razočarani. Vse skupaj nima 
nobenega smisla.  
 

V času brezvoljnosti nam nič ne po-
maga, če samo sledimo kot so učenci 
svojemu vodji Petru. S samim navdu-
šenjem se ne da nič narediti. Ko jim 
Peter reče, da gre lovit, mu navdu-
šeno odgovorijo: »Tudi mi gremo s 
teboj«. Upajo, da jim bo Peter pokazal, 
kako naj njihovo življenje uspe. Tako 
tudi danes mnogi sledijo samozavest-
nim gurujem, ki zelo dobro vedo, kako 
pritegniti ljudi. 
 

Očarani nad Petrovo osebnostjo vsto-
pijo v njegov čoln v upanju, da bo od 
zdaj vse dobro. Toda kmalu morajo 
izkusiti, da je vse zaman. »Toda tisto 
noč niso nič ujeli« (Jn 21,3). Skupni 
čoln jih vodi le še dalje v noč. In kdor 
trpi v noči, ko je ves njegov trud za-
man, hrepeni po jutru. Toda vsako 
jutro ne prinese rešitve. To so siva 
jutra brez tolažbe, ko najraje ne bi 
vstali, ker ne vidimo smisla, da bomo 
doživeli nov dan.  
 

Toda na obali stoji Jezus. Učenci so 
še v čolnu, na vodi. So še v svetu ne-
zavednega, v svetu svojih nočnih 
mor. Jezus stopi v njihovo življenje 
iz drugega sveta. Učenci ga ne pre-
poznajo. Toda on vzpostavi z njimi 
odnos. Imenuje jih otroci, saj so še 
nevedni. Čeprav so izkušeni ribiči, 
ne razumejo, za kaj v življenju gre. 
In tako jim pokaže pot. Vzame jih v 
svojo šolo. Njihov napor je res zaman, 
trudili so se brez uspeha. Da bo nji-

hovo življenje resnično uspelo, so 
potrebne druge poti. Teh poti pa se 
bodo šele naučili, če postanejo kakor 
otroci in priznajo, da vse njihove 
sposobnosti nič ne pomagajo, ko gre 
za bistvo življenja.  
 

Jezus stoji na obali tvojega sivega 
jutra. Govori ti, da tvoje življenje 
danes ni prazno, da ti bo življenje 
uspelo, da se ne bo iztekalo v nič, 
ampak bo poživljenjo. 

 

Po: A. Grünu 
 

 
 
 

 

  OB JEZERU  
 

 

Vso noč nismo nič 
ujeli, niti ene ribice, 
in bili smo žalostni. 

 

Ko se je že danilo, pa je na bregu stal 
on in nam dejal, naj še enkrat vržemo 
mrežo ...  
 

Jezus je stal ob pripravljeni žerjavici. 
In povabil nas je na pojedino in nam 
ponudil pečeno ribo in kruh. 
 

Po jedi se je obrnil k Petru in ga tri-
krat vprašal, ali ga ljubi. Peter je ob 
spominu na svojo trikratno zatajitev 
v uri preizkušnje ves nebogljen in poln 
iskrenosti zagotavljal pred vsemi: »Da, 
Gospod, ti veš, da te ljubim.« Jezus pa 
mu je, poln odpuščanja, ljubezni in 
zaupanja, naročal: »Pasi  moja jag-
njeta! Pasi moje ovce!« In še mu je 
rekel na koncu: »Hodi za menoj!« 
 

Strme smo spremljali prizor. Vedeli 
smo, da je Gospod ponovno potrdil 
Petra za prvega vodnika svojih ovac 
in svoje Cerkve. 

 Stanko Janežič 
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NEDELJA 3. VELIKONOČNA * Tiburcij, Valerijan, Maksim, muč. 
 

14. 04. 2013 
 

 

 

06.30 
09.00 

10.30 

… za žive in rajne farane 
… za 2 + Franca, Marjeto, Faniko JELEN (obl.) 
… za + Mihaela PLEVNIK in starše KUMER              
… za + Ivanko CIMPERMAN (obl.)  

 

                                                               * maš.: Janez B., Jože K.
 

PONEDEL. Helena (Jelica) Alzaška, kneginja * Paternij, škof 
 

15. 04. 2013 
 

07.00 … za + Vilija ŠTEFANČIČ (1. obl.) 
… za + Rudolfa VODOVNIK        * maš.: Janez B., Jože K. 
 

TOREK Bernardka Lurška, dev. * Benedikt Jožef Labre 

 

16. 04. 2013 
 

16.30 
19.00 

… za + Terezijo JURENEC (pogrebna) 
… za + Rudija MLAKAR in vse MLAKARJEVE  
… za + Marijo JERŠIČ in vse + JERŠIČEVE 
… za + Albina HERODEŽ (8. dan)     
                                                                           * maš.: J.B., J.B., J.K. 

SREDA Simon Barsabejski, škof, muč. * Robert, opat   
 

17. 04. 2013 
 

07.00 … za + Rudija TURNŠEK (obl.)      

ČETRTEK Evzebij, škof * Sabina Petrilli, red. ustanoviteljica 
 

18. 04. 2013 
 

 

19.00 … za + Danija VIDMAJER (obl.) 
… za + Anico KOŠEC                 * maš.: Janez B., Jože K. 
 

PETEK Leon IX., papež * Jakob Londonski, mučenec 
 

19. 04. 2013 
 

19.00 
 

… za + Marijano OGRIS (obl.) in Lovrenca 
… za + Rozalijo VIDMAJER in Rudija 
                                                                      * maš.: Janez B., Jože K. 

SOBOTA Teotim (Teo), mis., škof * Anastazij Sinajski, opat            
 

 

20. 04. 2013 
 

 

19.00 
 
 

 

… za vse + ŠKOLNIKOVE in JEZERNIKOVE 
… za + Jožefo, Marijo, Jurija SITAR in 
            2 Barbari RAMŠAK         * maš.: Janez B., Jože K. 
 

NEDELJA 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA * Anzelm  
 

21. 04. 2013 
 

 

07.00 
09.00 
 
10.30 

… za žive in rajne farane 
… za + Jožico ROMIH (obl.) in vse ROMIHOVE 
… za + Vlada MAJER (30. dan)        * m.: Janez Š., Jože K.    
… za + Ivico KRAJNC (30. dan)  
… za + Berto PEČOVNÍK (ŽPS)       * m.: Janez Š., Jože K.    

    14.04.  –  21.04.     MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    ����   



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo se prične 
teden molitve za du-
hovne poklice. Moto: 
'Poklici, znamenje 
upanja'. Do 21. aprila 
bomo vsak dan raz-
mišljali na to temo 
in molili za pogum 

in zvetobo vseh poklicanih.   
 
 

 

V sredo, 17. aprila bo župnijska pi-
sarna zaprta, ker imamo duhovniki 
celjske škofije izredno, celodnevno 
'študijsko' srečanje s škofom v Celju. 
 
 

 

Ob sklepu tedna molitve za duhovne 
poklice, v nedeljo, 21. aprila ob 15. 
uri bo v cerkvi svete Neže v Libojah 
dekanijska molitvena ura v ta namen. 
Molivci za duhovne poklice in vsi, ki 
se zavedate, kako potrebno je moliti 
za svetost poklicanih, si organizirajte 
prevoz in še koga povabite.   
 
 

 KULTURA 
 

 

Danes, 14. aprila ob 17. uri bo v stolni 
cerkvi sv. Danijela v Celju dobrodelni 
koncert v izvedbi Andreje Zakonjšek 
Krt, Primoža Krta in nizozemskega 
organista Petra den Oudna. 
 
 

 

V veroučni učilnici župnije Braslovče 
bo ta petek, 19. aprila ob 19.30 Mo-
horski večer z dr. Matijo Ogrinom, ob 
izidu nove knjige Slomškovih zbranih 
del. Franc Kosar, 'Anton Martin Slom-
šek, knezoškof lavantinski'. 
 
 

 

KUD Polzela vabi na letni koncert 
MePZ Oljka Polzela, ki bo to soboto, 
20. aprila ob 19.30 uri v kulturnem 
domu na Polzeli.  

 

 

 PRIDI IN POGLEJ.  
 

 

SLO pastoralni načrt   
Krovni dukoment, 53: 
 

2. temeljno načelo pastoralnih spre-
memb: Od delne v celovito vero.  
 

Zapisali smo, da vse več slovenskih 
katoličanov postaja t. i. »izbirni ver-
nik«. Nekatere vsebine veroizpovedi 
sprejemajo, druge zavračajo oziroma 
so do njih brezbrižni. Njim koristne 
in privlačne oblike občestvenega in 
bogoslužnega življenja živijo, drugih, 
predvsem bolj zahtevnih, se izogibajo. 
Podoben odnos vzpostavljajo do mo-
ralnih naukov. Nekaterih se držijo, 
drugih ne, tretje kršijo na očiten način. 
Z drugim načelom odpiramo pot k 
celoviti veri, kjer imajo bistvene res-
nice krščanske vere središčno mesto 
v oznanjevanju in obhajanju svetih 
skrivnosti. Prvi pripomoček pri ures-
ničevanju tega načela bo Katekizem 
Katoliške Cerkve, ki ga v letu vere pri-
poroča tudi papež Benedikt XVI.  
 
 

 

 ROMANJA 
 

 

V organizaciji in izvedbi RA Aritours 
bo od 12. do 16. junija župnijsko, 
avtobusno romanje v Pariz, Reims, 
Metz, Versailles, Epernay, Verdun ...  
Cena 479 € (na obroke). Prijave v 
župnišču na Polzeli do zasedbe mest.  

 
 

 

 NASVET 
 

 

Premislimo, preden s 
prstom pokažemo na 
druge. 
Preostali štirje prsti 
namreč kažejo nazaj, 
na nas. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


