
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In ko je molil, se je podoba  
njegovega obličja spremenila  
in njegovo oblačilo je postalo  
belo in se je svetilo.  
In glej, dva moža sta govorila 
z njim; bila sta Mojzes in Elija; 
prikazala sta se v veličastvu  
in govorila o njegovi smrti, 
ki ga je čakala v Jeruzalemu. 
Prišel pa je iz oblaka glas,  
ki je govoril: »Ta je moj Sin, 
moj Izvoljenec, 
njega poslušajte!« 
 

 

(Lk 9, 29-31.35) 

 

Šli smo s teboj na goro, bili smo kot 
Peter, Janez in Jakob, zrli smo v 

tvoje obličje, ožarjeno s svetlobo, 
in slišali tvoj pogovor z Mojzesom.  

Premagal nas je spanec kot že 
tolikokrat prej in še tolikokrat 
pozneje. Nisi se odvrnil od nas,  

še vztrajneje si iskal našo bližino.  
Včasih te nismo prepoznali,  

preveč si nam bil podoben;  
navaden popotnik,  

utrujen in žejen.  
Zdaj razumemo,  

lepo je šotoriti  
pri tebi na mehkem  

vzglavju tvojih milosti. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ljudje se radi odločimo za dobro, a 
težko vztrajamo na poti dobrega. Ve-
lika preizkušnja na njej so ovire, zlasti 
trpljenje. Podobno je bilo z Jezusovimi 
učenci. Da bi jih opogumil, jih je Kris-
tus vzel na visoko goro, kjer se je »vi-
dez njegovega obličja … spremenil«, 
da so »njegova oblačila belo sijala«. 
Pokazal jim je svoje veličastvo: »Ko 
so se zdramili, so videli njegovo ve-
ličastvo.« 
 

Da bomo lažje razumeli ta ključni 
evangeljski odlomek, se spomnimo 
drugega dogodka, med obema lahko 
povlečemo precej vzporednic. Tik 
pred trpljenjem je Kristus spet šel 
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molit na goro, tokrat na Oljsko. Spet 
je 's seboj vzel Petra, Jakoba in Janeza', 
a tokrat ni pokazal svojega veličastva, 
ampak je začel od groze trepetati. 
Tudi njegovo obličje ni sijalo, ampak 
krvavelo. Zato da se ob trpljenju ne 
bi pohujšali, je trem učencem na gori 
pokazal svoje veličastvo ter svoje 
sijoče obličje, da takrat, ko ga bodo 
videli trpečega in nemočnega, ne bi 
obupali. Kot bi jim hotel reči: »Ko 
boste videli moj krvavi, razbičani in 
ponižani obraz, takrat se spomnite, 
kako je moje obličje sijalo v slavi na 
gori!« Zato bi narobe ravnal vsakdo, 
ki bi se zazrl samo v trpečega Kris-
tusa. Le trpeči Kristus bi bil nemočen 
človek. Vendar pa Kristus tudi ni no-
vodobski »skupek pozitivnih energij«, 
katerega obleka in obličje bi samo 
sijala, on pa ne bi izkušal trpljenja 
in preizkušnje. Pravilno gleda na Kris-
tusa, kdor se zazre v njegov trpeči 
obraz v veri, da bo ta poveličan, in 
hvaležno časti poveličano obličje, ker 
je bilo to prej trpeče.  
 

Evangelij o Jezusovi spremenitvi na 
gori nam Cerkev daje v branje sredi 
postnega časa, ko morda že omagu-
jemo v postnih prizadevanjih, da bi 
nas opogumila in nam pokazala, da 
naša postna odpoved in žrtev nista 
sami sebi namen, ampak vodita v po-
veličanje. Zato je današnja nedelja dan 
veselja in upanja: če svoje trpljenje 
in prizadevanje za dobro združujemo 
s Kristusovim in naša prizadevanja 
združujemo z njegovo ljubeznijo, bodo 
ta sijala nekoč skupaj z njegovim 
poveličanim obličjem.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 

 

 

 #BODIdoberDELAJdobro. 
 

 

 

Bolnike obiskovati  
 

* vsak dan zavestno naredi 
nekaj za svoje zdravje ...  
* obišči koga, ki je bolan, ga 

pokliči ali mu piši, pošlji e-mail  
* obišči dom za ostarele ali bolnišnico 
* skupaj z drugimi izdelaj vizitke in 
z njimi razveseli bolnike  
* spremljaj bolnega v bolnišnico 
 

 

 
 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Priznanje krivde  
 

V Matejevem evangeliju nam Jezus v 
govoru na gori položi na srce tudi 
tale stavek: »Če torej prineseš svoj 
dar k oltarju in se tam spomniš, da 
ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar 
tam pred oltarjem, pojdi in se najprej 
spravi z bratom, potem pa pojdi in 
daruj svoj dar.« 
 

Zato nas duhovnik ob pričetku maše 
povabi, naj se v tihoti zamislimo in v 
priznanju krivde pred Bogom ter brati 
in sestrami priznamo svojo grešnost. 
Ko smo namreč zbrani skupaj kot ob-
čestvo, smo zbrani v imenu Gospoda. 
On je v tem trenutku z nami. On je 
»Jagnje, ki odvzema greh sveta«, On 
je veliki duhovnik, ki se zavzema za 
nas, grešnike, pred Bogom. 
  

Da bomo globlje začutili to naše skup-
no kesanje, nam duhovnik po povabilu 
k priznanju krivde da čas za razmiš-
ljanje. V tišini prosimo zase in za vse 
navzoče usmiljenja in odpuščanja.  
Povabljeni smo, da v sebi odstranimo 
ovire, ki nas ločijo od tega, da bi »vredno 
obhajali svete skrivnosti«. 



 

   
  

NEDELJA  * 21. 02. 2016  * 2. POSTNA  * Peter Damiani, škof, c.u. 
 
      
 

   
 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 

  
POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Branko ZABUKOVNIK (obl.) 
… za + Fortunata BRŠEKA (obl.)                   * maš.:  J.K. od. Š.D. 
… za + Minko in Ladka KOŠEC 
… za + Jožeta PENCLJA (1. obl.)                       * maš.:  L.S. od. M.G. 
 

PONEDELJEK * 22. 02. 2016 * Sedež apostola Petra * Marjeta Kortonska            
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Marijo, Ivana, Štefko HLAČAR, vse HLAČARJEVE                                 
 

TOREK * 23. 02. 2016  * Polikarp, škof, mučenec * Jožefina Vannini 
 

 
 

  POLZELA   17.00 
  

… za + Antonijo HRAŠAR 
 

SREDA * 24. 02. 2016 * Matija, apostol * Konstancij, redovnik 
 

 
 

POLZELA     6.30  
POLZELA     7.00 

 

… pobožnost križevega pota 
… za + Jožefo VAŠL, Marijo, Anico, Ivana 
 

ČETRTEK * 25. 02. 2016  * Valburga, opatinja * Tarazij, carigrajski patriarh 
 
 
 
 

   
 

POLZELA   16.30 
POLZELA   17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Kristino NOVAK, starše Antona in Pavlo BAŠIČ 
 

PETEK * 26. 02. 2016  * Aleksander (Branko), škof * Porfirij, puščavnik          
 
 

 
 

 
 

POLZELA   16.30 
POLZELA   17.00 

 
POLZELA   17.45  

  

… pobožnost križevega pota 
… za + Ivana KUDRA (obl.) 
… za + Majo MOŽINA (obl.)                            * maš.:  J.K., od. Š.D. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 27. 02. 2016  * Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij in Prokopij       
 

    
     
        

 

  POLZELA   17.00 
 

  

… za + Jožeta ZBIČAJNIKA (obl.) in Jožefo 
… za + Silvo (obl.) in Konrada TURNŠKA 
… za + Ludvika in Angelo CIZEJ 
… za + Radota TROBINA (obl.)           * maš.:  J.K. od. M.G., J.V., Š.D. 
 

NEDELJA  * 28. 02. 2016  * 3. POSTNA  * Roman, opat * Hilarij, pp. 
 
 

     

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 

  
POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ludvika in Marka MEKLAVA, SP. JUGOVE 
… za + Amalijo BLAGOTINŠEK (obl.), Ferdinanda    *  J.K. od. Š.D.      
… za + Jožeta AVŽNERJA, starše ROJŠEK, AVŽNER 
… za + Kristino TERČAK (30. dan) 
… za + Štefko PLAZNIK                             * maš.:  L.S. od. M.G., J.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 21.  02.  –  28.  02.      

 

        Večina ljudi sploh ne sluti,  
        kaj bi Bog naredil iz njih,  
        če bi se mu le dali na razpolago. 
 

          (sv. Ignacij Lojolski) 



 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Poseben vidik svetega leta usmiljenja 
je romanje, podoba poti, ki jo vsak 
človek prehodi v svojem življenju. Iz 
vseh župnij naše škofije bomo poro-
mali tudi v stolnico in šli skozi sveta 
vrata. Prvi bo na vrsti celjski nadde-
kanat, v katerega spada tudi žalska 
dekanija in polzelska župnija. To ne-
deljo, 21. februarja nas torej škof vabi 
v Celje. Slovesnost se bo pričela ob 
15. uri (pozdrav, škofova kateheza, 
priprava na spoved, spovedovanje, 
križev pot, sv. maša). Odzovimo se!      
 
 

 

V četrtek, 25. februarja ob 19. uri bo v 
Domu sv. Jožefa v Celju predaval dr. 
Marjan Turnšek: »Bog je usmiljen«. 
 
 

 DUHOVNE VAJE 
 

 

Duhovne vaje za ministrante. Od po-
nedeljka, 22. do torka, 23. februarja 
(med zimskimi počitnicami) začetek 
ob 9. uri in sklep drugi dan po kosilu. 
Voditelj bo Marko Rakun. Dar 27 €. 
 
 

 

V petek, 26. februarja zvečer se bo 
na Bledu pričel duhovno-družabni 
oddih za družine in zakonce. 
 
 

 

  KULTURA  
 

 

V soboto, 27. februarja bo v kulturnem 
domu na Polzeli gledališka predstava 
za abonma »Nasmejmo se« in izven 
– »Od tišine do glasbe«. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Verdev, Andraž 25, Zabu-
kovnik, Andraž 25/a, Aristovnik, 
Andraž 25/b.  Na Polzeli: Založe. 
 

 

  IZ STATISTIKE 2015 - MAŠE  
 

 

Oddani mašni nameni 
 

497 oznanjenih,   268 neoznanjenih   

Poleg že naštetih so bili oddani še naslednji: 
 

za + Ano, Franca ZAVRŠNIKA, Ano, Frančiško 
in Dorico ŽURBI, Antona in vse OCVIRKOVE, 
Antona PESJAKA, Antona POVŠETA, Antona 
RIBARJA, Antona SITARJA, Antona ŠALAMONA, 
Antona, Ano SREBOČAN, Antona, Antonijo in 
Alojza MEŠIČ, Antona, Julijano SVETKO, Antona, 
Marijo STRAŽAR, Antona, Terezijo OREL, An-
tona-Zvonka FLORJANCA, Antonijo HRAŠAR, 
Antonijo in Bernarda PIREC, ANŽELAKOVE, 
Astrid STROBL, Bernardo ŠVAB, Berto HRIBER-
NIK, Borisa KRTA, Boštjana CAJHNA, Boštjana 
JELENA, Braneta PANČURJA, Branka KLANČNIKA, 
Gelco, Franca, CIBERLOVE, Stanka NOVAKA 
ml., Cirila SITARJA, Cvetka PAVLINCA, Cvetka 
RAKUNA, Danijela TURNŠKA, Darinko PLASKAN, 
DERČA, KUNST, ŽAGAR, Draga STRNADA, družini 
RAKUN, LIKEB, družini VOŠNJAK, PEČOVNIK, 
družino RIBIČ, duhovnike, Evo, Antona PREŠIČEK, 
Fani TEVŽIČ in Antona, Filipa in Ano BELOGLAVC, 
FLERETOVE, Franca ČEBINA, Franca GRACLA, 
Franca GRADIČA, Marijo VOGA, Franca in Angelo 
ŠUSTER, Franca JELENA, Franca JELOVŠKA, 
Franca KAČA, Lucijo, Franca, Franca OTOREPCA, 
Franca PIRTOVŠKA, vse ZUPANOVE, Franca 
PUSOVNIKA, Franca ŠPILERJA, Franca TURNŠKA, 
MLINARJEVE, BOLHA, Franca ŽAVSKI (obl.) in 
Marijo, Frančiško DROBNAK in ostale DROBNA-
KOVE, Frančiško IGRIŠNIK in družino, Frančiško 
in Antona TEVŽIČA, Frančiško in Ivana DOBO-
VIČNIK, Frančiško in Radota KASESNIKA, 
Frančiško OŽIR, BAJHTOVE, Frančiško ŽGANK 
in Andreja, Gabrijelo KOLŠEK, Ido PAJENK, 
Ivana BLATNIKA in starše KOVAČ, Ivana CVIKLA, 
Ivana in Heleno ZABUKOVNIK, Ivana JELENA, 
Ivana PADERJA, PADERJEVE, Ivana SERDONERJA, 
Ivana VAJNCERLA, Ivana VAŠLA, starše, sestre, 
Ivana ŽGANKA, Ivana, Frančiško in Marijo 
PRAPROTNIK, Ivana, Jožeta, Frančiško ZAJČEVE, 
Ivana, Marijo TKAVC, Ivana, Marijo, vse HLA-
ČARJEVE, Ivana, sorodnike DUŠIČ, Ivana, Terezijo 
KOLŠEK, Ivanko VAŠL (obl.) in starše, Ivano 
KRAJNC, Ivano PIREC, Ivano, Antona OGRAJEN-
ŠKA, Janeza JANŽOVNIKA, Janeza ŽGANKA, 
Janija, Ivana KRAJNCA, Janka ZUPANA, Jerneja, 
Štefko VASLE, Jožefo GUČEK, Jožefo HRIBERNIK 
in ostale, za + Jožefo in Ivana HRIBERNIKA, 
Jožeta AVŽNERJA in starše, Jožeta CIGALETA, 
vse GOVEK, Jožeta KANOVNIKA, Jožeta KRO-
NOVŠKA, Jožeta ŠALEJA ...            več naslednjič  


