
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In k njemu pride gobavec  
in ga na kolenih prosi:  
»Če hočeš,  
me moreš očistiti.« 
Jezus se ga usmili,  
stegne svojo roko in  
se ga dotakne ter mu reče:  
»Hočem, bodi očiščen.«  
In takoj je gobavost izginila  
in je bil očiščen.  

 

(Mr 1, 40-42) 

Dobri Bog, prinašam ti svoje drage, 
svoje prijatelje in človeka, ki ga ljubim 
bolj kot druge. Varuj jih vsega hudega  
in varno jih vodi po njihovih poteh. 

Pomagaj nam razločevati,  
kaj nas povezuje in kaj nas ločuje,  

kaj nas nosi in kaj nas tlači,  
kaj smo drug za drugega  

in kaj ne moremo biti. 
Razjasni naš pogled,  

utrdi naša srca,  
blagoslovi naše  

prijateljstvo,  
vodi naš korak  

in ohrani nas  
v svoji ljubezni. 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Jezusu se je gobavec »zasmilil …; iz-
tegnil je roko, se ga dotaknil in mu 
rekel: ‘Hočem, bodi očiščen!’« Tako 
beremo v današnjem evangeliju. Zdi 
se mi, da je v tem stavku vsaka beseda 
pomenljiva. Jezusu se je gobavec naj-
prej zasmilil. Sočustvoval je z njim. 
Spet se, kot že nekajkrat v evangeliju, 
srečamo s podobo Boga, ki čuti s člo-
veško slabostjo in bolečino. Jezus se 
gobavca dotakne, kar je nezaslišano. 
Tretja Mojzesova knjiga, iz nje je 
današnje prvo berilo, opisuje, kako 
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naj bo gobavec osamljen od drugih 
ljudi: »Vse dni, dokler je bolan, naj 
biva ločeno«. Gobavec je moral biti 
izločen iz družbe, kaj šele, da bi se 
ga kdo dotaknil! Za Izraelce in za 
ves Bližnji vzhod je bila gobavost 
nekakšen simbol, na katerega so 
bili vezani tabuji in najrazličnejši 
predsodki. Gobavost je nekakšna 
prispodoba za izrinjenost iz družbe.  
 

Ko se Kristus dotakne gobavca, po-
kaže, da se v primerih, ko gre za 
sporočilo odrešenja, ne meni za 
navade in mnenje množice. S tem 
dejanjem pokaže na ljudi, ki so na 
robu družbe. Žal mu Cerkev in krist-
jani v tem ne sledimo vedno. Koliko-
krat nismo znali in ne znamo biti blizu 
tujcem ali pripadnikom najrazličnejših 
manjšin. Prevečkrat potegnemo z 
večino, ki se teh ljudi otepa, če jih že 
ne zavrača ali celo sovraži. Današnji 
evangelij je velik izziv za nas. 
 

Seveda pa moramo biti blizu vsem, 
ki jih je prevladujoča miselnost so-
dobnega sveta odrinila na rob družbe, 
saj se Kristusovo ravnanje ne nanaša 
samo na gobavce. Tako se ni dovolj 
bojevati proti izrinjenosti manj-
šinskih skupin v družbi, ampak se 
moramo bojevati tudi proti misel-
nosti, ki odriva na rob stare, ki zavrača 
otroke in družine z več otroki, ki 
zagovarja uboj nerojenih, ki smeši 
zakon in zakonsko zvestobo razglaša 
za zastarelo, ter miselnosti, ki blati 
in uničuje dostojanstvo ljubezni in jo 
zožuje na samo telesnost ter brezob-
zirno sebično uživanje. Kristus se je 

uprl prevladujoči miselnosti svojega 
časa, ko je zapostavljala nekatere 
ljudi. Upravičeno se lahko vprašamo, 
zakaj številni ljudje, ki se razglašajo 
za kristjane, danes ne sledijo njego-
vemu zgledu. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 

 
 

 PEPELNICA. 
 

 

 

… je blagoslovljen dan, 
je dan, ki ima za krist-
jana izreden pomen. 
 

Zakaj? 
 

Pokrižanje na čelu s pepelom, ki ga 
po pridigi opravi duhovnik, pretres-
ljivo postavi človeka v pravi odnos z 
Bogom, ki iz prahu ustvarja in dviga 
ubožca in siromaka, kakršen je človek. 
Današnji dan je začetek kratkega 
časovnega intervala v teku enega 
leta, za katerega moremo reči: »Zdaj 
je čas milosti, zdaj je čas rešitve!« 
 

Prav je da si za postni čas, ki ga pri-
čenjamo na pepelnico, izberemo neko 
spokorno vajo, ki nam bo pomagala, 
da se bomo spreobrnili in bolj vero-
vali evangeliju.  
 

Želimo da tudi postni čas preživimo 
srečni? Storimo vse, kar moremo, da 
bodo srečni vsi, s katerimi pridemo 
v stik. Bodimo sonce, kakor je sonce 
on, ki nas je v življenje poklical in ki 
nas bo ob svojem času poklical nazaj, 
ko bomo spet postali le prah.  
 

Če bomo sonce za druge, bomo prav 
gotovo ogrevali, osrečevali tudi sebe. 
 

Po: Bogoslužno leto B - Pepelnica 
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NEDELJA * 15. 2. 2015  * 6. MED LETOM * Klavdij, redovnik 
 

 

 

 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
POLZELA  10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Ivana, Jožeta, Frančiško, vse ZAJČEVE 
… za 2 + Maksa DREV in vse ZG. KOŠKOVE * m.: J.R., J.K. 
… za + Vincenca, Angelo in ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Vinka HRIBERNIKA, BOVHATOVE, Danico KRAMARŠEK 
… za + Marijo PIHLER                             * maš.: J.B., Š.D., L.S. 
 

PONEDELJEK * 16. 2. 2015  * Julijana Koprska, mučenka 
 

 

 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Marijo in Stanka ml. NOVAK 
 

TOREK * 17. 2. 2015  * sedem ustanoviteljev reda servitov * Silvin, škof  *  pust 
 

 
 

POLZELA  17.00 
 

  

… za + Kristino NOVAK in vse JUŽNOVE 
… za + Jožefa KODRETA (30. dan) 
… za + Marijo BIKIĆ                                 * maš.: J.B., Š.D., J.K. 
 

SREDA * 18. 2. 2015  * PEPELNICA * Frančišek Regis Clet, duh., muč. 
 

 
 

POLZELA    7.00 
POLZELA    7.30 
ANDRAŽ  16.00 
ANDRAŽ  16.30 
POLZELA  17.15 

 

… pobožnost križevega pota 
… za + Rudolfa JAZBECA in Karolino          (pepeljenje) 
… pobožnost križevega pota 
… za + Stanislavo VIDMAJER                      (pepeljenje) 
… za + Darinko STANKO                             (pepeljenje)         

 

ČETRTEK * 19. 2. 2015  * Konrad iz Piacenze. Spokornik * Alvarez, red.              
 

 
 

POLZELA  17.00 
 

… za + Ivana (obl.), Marijo, vse HLAČARJEVE 
… za boljše odnose v službi                          * m.: J.R., J.K. 
 

PETEK * 20. 2. 2015  * + * Sadot in perzijski muč. * Jacinta in Frančišek Marto 
 

 
 

ANDRAŽ  16.00 
ANDRAŽ  16.30 
POLZELA  17.00 
POLZELA  17.30 

  

… pobožnost križevega pota                               
… za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK 
… pobožnost križevega pota 
… za + Jožefa RIBIČA (8. dan) 
… za + Jožeta JOŠOVCA                              * maš.: Š.D., J.K. 
  

SOBOTA * 21. 2. 2015  * Peter Damiani, škof, c.u. * Irena Rimska (Mira), dev. 

 
 

POLZELA  17.00 
 

  

… za + Lucijo, 2 Antona SEVER, Jožefo r. PLESNIČAR 
… za + Vita in vse KORUNOVE                   * maš.: J.R., J.K. 
  

NEDELJA * 22. 2. 2015  * 1. POSTNA * Sedež apostola Petra 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
POLZELA  10.30 

 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Franca in Frančiško FURLAND (obl.) ter Janeza 
… za + Ano (obl.) in Andreja SITAR               * m.: Š.D., J.K. 
… za + Vikija (obl.), Marjana, vse ZAVERŠNIKOVE 
… za + Fortunata BRŠKA (obl.)                      * maš.: J.B., L.S. 

  15.  02.  –  22.  02.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Danes, 15. februarja bosta krščena 
Brina Š.F., Gavce in Tjaš Š., Ločica. 
 
 

 

V ponedeljek, 16. februarja ob 17. uri 
bo zaključna seja ŽPS 2010-2015.  

 
 

 

V sredo, 18. februarja 
bomo stopili v postni 
čas pred veliko nočjo 
2015. Na samem pragu 
bo pomenljiv obred 
pepeljenja. Ob vseh 
sredah in petkih pa 
pobožnost križevega 
pota. Radi prihajajte!  
 
 

 

Razne skupnosti za postni čas napo-
vedujejo razne postne akcije in vabijo 
k sodelovanju. Navajam le Karitas: 
* duhovna akcija Mladike na trti - z 
molitvijo, dobrimi deli in spreobrn-
jenjem upodabljamo naša srca po 
Jezusovem srcu; * dobrodelna akcija 
Živi preprosto, da bodo drugi pre-
prosto lahko živeli. 
 
 

 

Obnovimo vero v Svetega Duha, 
resničnega voditelja Cerkve. On vidi 
več, On vidi vse. Mi smo morda v 
krizi in vidimo kakor skozi meglo. 
Sveti Duh ni v krizi. On že gradi Cerkev 
jutrišnjega dne.    (SLO škofje, Postno pismo) 
 
 

 

Prispevek za urejanje cerkve (stol-
nino) je v Andražu doslej oddalo 139 
oseb, na Polzeli pa 142. Vsem lepa 
hvala. Akcija seveda ni zaključena.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Verdev, Andraž 25; Zabu-
kovnik, Andraž 25/a; Aristovnik, And-
raž 23/a. Na Polzeli: Založe.  
 

 

 

  RAZNO  
 

 

Od ponedeljka, 16. do torka, 17. feb-
ruarja bodo v Domu sv. Jožefa Celje 
ministrantske duhovne vaje. Pričetek 
v ponedeljek ob 9. uri in sklep v torek 
s kosilom. Vodil jih bo: novomašnik 
Marko Rakun. Prijave do 13. febru-
arja na 059-073-800 ali info@jozef.si. 
 
 

 

Pri sestrah klarisah v Nazarjah bo v 
petek, 20. februarja in v soboto, 21. 
februarja 23. Klarin dan mladih: »Po 
križu k Luči«. Dogajanje se prične 
prvi dan ob 18.30 in zaključi drugi 
dan s kosilom. Udeleženci vzemite s 
seboj spalno vrečo, topla oblačila in 
obutev. Z veseljem te pričakujejo 
sestre klarice. Povabi tudi druge! 
 
 

 

Škofijska Karitas Celje vabi v četrtek, 
26. februarja ob 17. uri v Škofijski 
dom Vrbje na tečaj šivanja. Vodi ga 
Mihaela Šolinc. Prijave: 051 658 299, 
info@karitasce.si. 
 
 

 

  ROMANJE  
 

 

Letošnje nadškofijsko postno roman-
je bo 20. in 21. marca po Dalmaciji: 
Split, Zadar, Pakovo selo ... Duhovni 
vodja celjski škof, dr. Lipovšek. Cena 
139 €. Prijave do 9. marca. 
 
 

 

  KULTURA  
 

 

V Domu krajanov Andraž bo to nedel-
jo, 15. februarja, ob 18. uri Valentinov 
koncert Mešanega pevskega zbora 
Andraž z gosti MPZ KD Škale. 
 
 

 

V ponedeljek, 16. februarja ob 18. uri 
bo na gradu Komenda potopisno pre-
davanje Mateje Stražar: »Lepo je biti 
misijonar in spreminjati Madagaskar, 
zato z veseljem sodelujem.« 

 
 
 


