
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Takoj nato ga je Duh  
odvedel v puščavo.  
Bil je v puščavi  
štirideset dni in  
satan ga je skušal.  
Živel je med zvermi  
in angeli so mu stregli.  

 

(Mr 1, 12-13) 

Vsemogočni Bog,  

lastnemu Sinu nisi prizanesel  

s skušnjavo hudega duha,  

pustil pa si, da so mu angeli stregli. 

Ko je Jagnje prebivalo z volkovi  

in se v puščavi pripravljalo  

na oznanjevanje največje zapovedi,  

so bila naša srca že odprta za 

besede o Božjemu usmiljenju.  

Zahvalimo se ti 

za tvojo darežljivost,  

da si nam po Sinu  

pripravil odrešenje.  

Odtlej je Božje  

kraljestvo med nami  

in mi smo dediči  

tvoje dobrote.  
 

B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ko na malih zaslonih gledam ljudi, 
ki nekaj ur čakajo na razprodaje v 
trgovinah in se v vrste postavijo že 
sredi noči, počasi doumevam, kaj po-
meni ugodni nakup, ko stvari stanejo 
manj. Splača se izkoristiti ta ugodni 
čas. Če ga zamudiš, si prikrajšan in 
ti je lahko žal, da ga nisi izkoristil. 
Današnji evangelij pravi: »Čas se je 
dopolnil!« (Mr 1,15) in s tem misli na 
ugoden čas (gr. kairos), ko nam na 
neki način Bog daje 'poseben popust'. 
Tak ugoden čas je tudi postni čas, v 
katerem nam Bog daje še eno, novo 
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možnost za naše spreobrnjenje. 
 

Postni čas je pomembna »etapa« na 
poti k Bogu, saj se je sam Kristus pos-
til in evangeliji pravijo, da v puščavi, 
kamor ga je odvedel duh in kjer je 
ostal štirideset dni, kakor poroča 
današnji evangelij. Pojem puščava 
se v Svetem pismu stalno pojavlja. 
Dovolj je, da samo pomislimo na 
pot Izraelcev v obljubljeno deželo. 
Gotovo je puščava prispodoba časa, 
kjer smo samo z Bogom, saj v njej ni 
drugih »mikov pokvarjenega sveta«. 
Je pa puščava tudi simbol za tveganje 
in preizkušnjo in kraj skušnjav. Tudi 
Jezus je bil skušan v puščavi. Podob-
no Izraelci. Stalno so se upirali Bogu, 
godrnjali zoper njega ter očitali Moj-
zesu: »Saj bi bilo boljše za nas, da bi 
služili Egipčanom, kakor da umremo 
v puščavi« (2 Mz 14,12). 
 

Izraelci so ta kraj doživljali kot ne-
smiseln. Podobno doživlja vsak, ki 
se odloči za Boga in zapusti deželo 
sužnosti ter se odpravi na pot v ob-
ljubljeno deželo. Pot ga vodi skoz 
puščavo, kjer res ni glasov »pokvar-
jenega« sveta, a je tam močen glas 
skušnjavca, ki hoče človeka, ki se je 
odpravil na pot k Bogu, prepričati, da 
je njegovo prizadevanje nesmiselno. 
Puščava je kraj preizkušnje, kjer se 
razgali vsa naša nemoč in notranja 
praznina. Kakor se je izraelska. In 
še marsikatera!  
 

Zavedati se moramo, da tudi naša pot 
v »obljubljeno deželo« vodi čez puš-
čavo. To imejmo pred očmi tudi v tem 
postnem času, ki ga pričenjamo. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 
 

 TRENING DUHA. 
 

 

 

Post: odpoved, žrtev, 
samopremagovanje … 
Kako 'moderne' bese-
de, kako nesmiselne, 
tuje marsikateremu 

ušesu, kako nespametne današnji 
miselnosti uživanja in pridobivanja.  
 

»Kaj bi se še sam trpinčil, saj je v 
življenju veliko takih situacij, ko se 
trpljenju ne moreš izogniti,« slišiš iz 
marsikaterih ust. Potem lahko rečeš 
tudi: »Kaj bi se učil, saj je tako v 
življenju toliko situacij, ko moraš 
trpinčiti možgane, kaj bi si uril telo, 
kaj bi naprezal mišice brez potrebe, 
ko se mi bo pokvaril avto, bom hodil 
peš …« Pa vsakdo ve, kako potrebno 
je učenje in razvoj misli, kako potreb-
na je telovadba za razvoj telesa. 
 

Tako je tudi z razvojem duha. Kakor 
otopijo možgani, kakor se poleni in 
pomehkuži telo, ki ni v gibanju, v 
naprezanju, tako zakrni tudi duh, 
če ga pustimo v brezdelju. Trening 
duha  je v odpovedi, v žrtvi;  trp-
ljenje je tisto, ki dviga duha, čeprav 
grenko, pa je vendar zdravilno. To 
naj nas vodi skozi postni čas. 
 
 
 

 

 
 
 

Z vztrajnostjo se  

naučiš moliti.  

Govoriti z Gospodom  

ne pomeni samo 

izmenjavati besed,  

ampak z njim zaživeti 

notranji odnos. 
 (Ignacio Larranaga) 
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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. 
 

PONEDELJEK * 23. 2. 2015  * Polikarp, škof, mučenec 
 

 

 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Marijo JOŠOVC in Anico MAROVT 
 

TOREK * 24. 2. 2015  * Matija, apostol * Konstancij, redovnik 
 

 
 

POLZELA  15.30 
POLZELA  17.00 

 

  

… za + Jožefa PENCLJA (pogrebna) 
… za + Jožeta AVŽNERJA (obl.), starše ROJŠEK, AVŽNER 
… za + Silvo in Konrada TURNŠEK (obl.) 
… za + Marijo in 2 Ludvika CIZEJ           * maš.: J.B., Š.D., J.K. 
 

SREDA * 25. 2. 2015  * Valburga, opatinja * Tarazij, carigrajski patriarh 
 

 
 

POLZELA    7.00 
POLZELA    7.30 

 

… pobožnost križevega pota 
… za + Zdenko HRAŠAR 
 

ČETRTEK * 26. 2. 2015  * Aleksander (Branko), škof               
 

 
 

POLZELA  17.00 
 

… za + Majo MOŽINA (obl.) in vse MOŽINOVE 
… za + Anžeta KOLENCA                              * m.: J.R., J.K. 
 

PETEK * 27. 2. 2015  * + * Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij, Prokopij, red. 
 

 
 

ANDRAŽ  16.30 
POLZELA  17.00 
POLZELA  17.30 

  

… pobožnost križevega pota 
… pobožnost križevega pota 
… za + Radota TROBINA in vse sorodnike 
… za + Jožefo VAŠL (30. dan)                          * maš.: Š.D., J.K. 
 

SOBOTA * 28. 2. 2015  * Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež 

 
 

POLZELA  12.00 
POLZELA  17.00 
 

  

… v zahvalo za 50 let zakonske zveze 
… za + Jožeta ZBIČAJNIKA (obl.) ter Jožefo 
… za + starše in brate KORUN 
… za + Ivana KUDRA                            * maš.: J.R.,  Š.D., J.K. 
  

NEDELJA * 1. 3. 2015  * 2. POSTNA * Albin (Zorko), škof * Feliks III. pp. 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
 

POLZELA  10.30 
 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Andreja KUŽNIKA (obl.) in vse + UČAKARJEVE 
… za + Pavla, Antonijo, Alojza, Marijo MAVER  
            in vse + JURJEVČEVE                      * m.: Š.D., J.K. 
… za + Ivanko in Franca DROBEŽ 
… za + Štefko PLAZNIK (30. dan) 
… za + Jožeta JELENA                           * maš.: J.B.,  Š.D., L.S. 

  22.  02.  –  01.  03.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V sredo, 18. februarja smo 
stopili v postni čas pred 
veliko nočjo. Ob sredah 
zjutraj na Polzeli in ob 
petkih zvečer v Andražu 

in na Polzeli bodo pobožnosti križe-
vega pota. Prihajajte!  
 
 

 

V nedeljo, 1. marca bo v vseh sloven-
skih župnijah izbor novih članov ŽPS. 
K rednim molitvam dodajte še tole:  
 

Nebeški Oče, tvoj Sin nam naroča: 
»Pojdite tudi vi v moj vinograd!«  
Daj nam duha modrosti, 
da se bomo velikodušno odzvali delu 
v župniji in izbrali primerne člane 
župnijskega pastoralnega sveta,  
ki bodo v našem imenu in z našo 
pomočjo sodelovali z duhovniki v 
dušnem pastirstvu in uresničevanju 
smernic vseslovenske sinode.  
To te prosimo po priprošnji Device 
Marij, blaženega Antona Martina 
Slomška, blaženega Alojzija 
Grozdeta in blaženih drinskih 
mučenk Po našem Gospodu Jezusu 
Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v 
občestvu Svetega Duha živi in 
kraljuje vekomaj. Amen. 

  
 

 

  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. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Mešič, Andraž 103; Kužnik, 
Andraž 102.  Polzela: Založe.  

 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

Slovenski škofje vabijo k molitveni 
devetdnevnici v čast Svetemu Duhu 
za ohranitev vrednote družine v dneh 
od 23. februarja do 3. marca. V prog-
ramu Radia Ognjišče bo v tem času 
prenos molitve iz radijske kapele ob 
5.00 in ob 12.00. Kdor le more, naj 
se pridruži molitvi ob napovedanih 
urah ali pa si izbere svojo uro dneva. 
 
 

 

Karitas Petrovče vabi v ponedeljek, 
2. marca ob 19.30 na 19. dobrodelni 
koncert 'Z roko v roki', ki bo v Domu 
II. slovenskega tabora v Žalcu. Vstop-
nice lahko dobite tudi v polzelskem 
župnišču. Na razpolago bodo tudi eno 
uro pred koncertom v dvorani.  
  
 

 

Prejeli smo prošnjo za molitev za 
kristjane iz severnega dela Iraka. 
»Sedaj je več mučencev kot v času 
prvih kristjanov.« 
 
 

 

  RAZNO  
 

 

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. 
 
 

 

  KULTURA  
 

 

V ponedeljek, 23. februarja bo ob 18. 
uri bo na gradu Komenda 4. Malteška 
čajanka. S pogumnimi damami se bo 
ga. Dragica Sternad Pražnikar pogo-
varjala o kruti bolezni, raku, s katero 
so se morale spopasti in so jo prema-
gale ... Kako živeti in preživeti, verjeti, 
se boriti, upati, biti pogumen in pre-
strašen, kako se poleg vsega veseliti 
sončnih žarkov, snežink, oblakov ... 

 
 
 


