
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Vi ste luč sveta.  
Mesto, ki stoji na gori,  
se ne more skriti.  
Svetilke tudi ne prižigajo  
in ne postavljajo pod mernik, 
temveč na podstavek,  
in sveti vsem, ki so v hiši.  
Takó naj vaša luč  
sveti pred ljudmi,  
da bodo videli  
vaša dobra dela in  
slavili vašega Očeta,  
ki je v nebesih.« 

 

   (Mt 5,14-16) 

 

Gospod Jezus, očisti me s svojim Duhom  
in navdihuj me s svojim življenjem.  

Sprejmi v posest vse moje bitje,  
da bo moje življenje  

jasen odsev tvojega življenja. 
Gospod, prebivaj v meni  

in izžarevaj iz mene,  
da bodo vsi,  

ki jih bom srečal,  
začutili tvojo  

navzočnost v meni.  
 In ko bodo gledali mene,  

bodo videli tebe samega,  
Gospod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Sveti Anton Padovanski je v enem od 
svojih govorov dejal: »Živa je govo-
rica, ko govorijo dela. Umolknejo naj, 
prosim, besede, govorijo naj dela. 
Polni smo besed, smo pa brez del, in 
zato nas zadene Gospodovo preklet-
stvo; preklel je namreč smokvino 
drevo, na katerem ni našel sadu, am-
pak le listje.« Povedano je pravzaprav 
tisto, kar nam danes v evangeliju go-
vori Jezus: »Vi ste sol zemlje … Vi ste 
luč sveta.« 
 

To njegovo zahtevo bomo uresničili, 
če bo njegova modrost, njegova živa 
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in učinkovita beseda v nas in če bomo 
po njej uravnavali svoje vsakdanje 
delovanje. Jezusov učenec je kakor 
sol, dokler je v njem Božja beseda 
čista, nepokvarjena. Že s svojim zgle-
dom varuje svet moralne gnilobe. 
Kakor hitro začnemo Božjo besedo 
spreminjati po svojem okusu, pos-
tane naše življenje »neslano«, kar  
v ljudski govorici pomeni isto kot 
neumno, vsebinsko prazno. Sv. An-
ton bi dejal, da je na drevesu našega 
življenja samo listje, pa nobenih 
sadov. 
 

Kristus nam naroča, naj bomo luč 
sveta. Ta luč mora biti pristna, ne 
umetna: ne moremo v javnosti na-
stopati kot 'svetniki', taki, ki 'svetijo', 
če je dejansko v naših srcih zaradi 
sebičnosti, zaverovanosti vase prej 
temno kot svetlo. Naša luč je lahko 
le odsev Božje luči. »Naša luč mora 
svetiti tako, da se bo videlo, da je to 
Božja luč, in da bodo ljudje slavili 
Boga, ne nas,« piše p. Albin Škrinjar. 
»Mi smo kakor mesec, mrzel in teman, 
ako ga sonce ne ogreje, ako z njegove 
površine ne odseva sončna svetloba. 
Tudi najmanjši žarek ne sije z nas, ne 
da bi bil od Sonca – Boga. Bog hoče, 
da njegova luč odseva v našem živ-
ljenju …« 
 

Drugo ime za svetlobo je dobrota, 
ljubezen. To je »utelešena vera«. 
Preden sem kristjan, moram biti 
človek. Če hočem biti dober kristjan, 
moram biti dober človek. Lepo govo-
rjenje pred Bogom ne velja veliko, 
pomembno je, kako in v kolikšni 
meri naše življenje potrjuje naše 
govorjenje.                                 Po: S. Čuk 

 

 

 POGLED NAPREJ  

 

 

To govorí Gospod:  
»Daj lačnemu svoj 
kruh in pripelji uboge 

brezdomce v svojo hišo. Kadar vidiš 
nagega, ga obleci, in ne potuhni se 
pred svojim rojakom?                    Iz 58,7 
 
Gospod Jezus, 
kako rad bi videl obraz človeka,  
ki stopi pred tebe, 
prepričan, da bo lahko prišel v nebesa, 
ker je ob petkih jedel ribe,  
pa mu ti rečeš: 
»Ne. Moral bi jesti meso  
in deliti svoj obrok  
s sestradanim bratom.« 
 

Gospod Jezus, 
kako rad bi videl oči človeka,  
ki stopi pred tebe 
suh in izčrpan, ker se je toliko postil, 
pa mu ti rečeš: 
»Ne. Svoje moči bi moral porabiti v 
socialnem in političnem delu za 
pravičnejšo družbo.« 
 

Gospod Jezus, 
kako rad bi slišal jecljanje človeka,  
ki stopi pred tebe 
s polnimi torbami molitev,  
pa mu ti rečeš: 
»Ne. Ne vidim zavzemanja  
za lepši svet.  
V katero torbo si ga spravil?« 
 

Jezus, pomagaj mi! 
Nočem videti sebe s takšnim 
obrazom, s takšnimi očmi  
in slišati svojega jecljanja. 
 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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9. 2. NEDELJA  *  5. MED LETOM * Apolonija (Polona), dev., muč. 
 

 
 

 
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Fridolina KOROŠCA 
… za + Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE 
… za + Frančiško ZUPAN in vse pokojne    
 

 

10. 2..  PONEDELJEK  * Sholastika, devica, redovnica * Alojzij Stepinac 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za + Janeza STARCA (8. dan) 
 

11. 2.. TOREK  * Lurška Mati božja - svetovni dan bolnikov       
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 
 

… za + Marijo in Martina HRUŠOVAR  
           ter Marijo in Stanka CIZEJ 
… za + Marjano KAPITLER (obl.) 
 

 

12. 2.. SREDA  *  CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT * Evlalija, muč. 

 
 

POLZELA                        7.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 

 

… za + dve Mariji JOŠOVC in Anico MAROLT 
… za + Jožefo TURNŠEK 
 

13. 2.. ČETRTEK  *  CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT * Jordan Saški, red. 

 

 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00                                                                                            

 

… za + Alenko JEŽOVNIK TAVČER (obl.) 
… za + Konrada GRADIČA, Miro ŽOHAR  
            in Antonijo ŠUSTER 
 

 

14. 2.. PETEK  * Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec * Elevkadij, škof  
 

 

POLZELA     17.00 
POLZELA                  17.30 

  

… za + Daniela STROŽERJA (30. dan) 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

15. 2.. SOBOTA  * Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica 
 
 
 

 

POLZELA     17.00 
  

… za + Robija LEKŠE (obl.) 
… za + Franca ŠTORA 
… za + Terezijo VASLE (8. dan) 
 

 

16. 2.. NEDELJA  *  6. MED LETOM * Julijana Koprska, mučenka    
 

 
 

 
 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Vinka in vse HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE 
           in Danico KRAMERŠEK  
… za + Ano in dva Staneta PODBREGAR 
… za + Minko in Ladka KOŠEC   
… za + Zvoneta OŽIRJA in vse BAJHTOVE  

   
 
 
 

 
 

     

Ne vrtimo se okoli lastne popolnosti, odpravimo se na pot ljubezni  
do bližnjega in zaživimo v odnosih, polnih zdrave skrbi za drugega.  
Pustite, naj vas napolni Očetova nežnost, da jo boste  
lahko širili okoli sebe. 

    (papež Frančišek) 
 



 
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 
 

V torek, 11. februarja, bo ob 19. uri, v 
Domu sv. Jožefa v Celju, predavanje iz 
sklopa »Bl.A.M. Slomšek za življenje danes. 
Predava dr. Matija Ogrin.  
 
 
 

V četrtek, 13. februarja, bo ob 18. uri, 
srečanje zakonske skupine.  
 
 
 

Škofijska klasična gimnazija in Jegličev 
dijaški dom v Šentvidu v Ljubljani vabita 
osmošolce in devetošolce na 
INFORMATIVNA DNEVA v petek, 14. 
februarja, ob 9. in 15. uri in v soboto 15. 
februarja, ob 9. uri. Vabljeni vsi, ki se 
odločate o vpisu v srednjo šolo in bi si 
želeli ogledati tudi življenje na katoliški 
šoli in dijaškem domu. 
 
 
 

V soboto, 15. februarja, bo ob 9. 30 dalje, v 
Domu sv. Jožefa v Celju, seminar ljudskega 
petja za organiste in pevovodje pod 
vodstvom organista in kantorja Primoža 
Krta. Prijave do 12.2. (tel.: 059-073-800).  
 
 
 
 

 
 

 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in nepre-
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo 
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v 
celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki 
bo zvesto hodil za teboj, zaradi 
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče 
skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb-
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi 
evangeliju in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
 
 
 

 KARITAS 
 

 

V četrtek, 13. februarja, bo od 9. do 
10.30 ure, na Škofijski Karitas v 
Celju (Muzejski trg 8, 051-658-144), 
svetovalni pogovor. 

 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Založe. 

 
 

 CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT - POLZELA 
 

 
 
 
 

    

 

 SREDA, 12. februarja:                                                                
   

  7.00  .......................... maša  g. Mirko Škoflek, dekan     
  8.00  -    9.00  ............ molitvena ura:  Podvin pri Polzeli 
  9.00  -  10.00  ............ molitvena ura: Polzela - okolica  
10.00  -  11.00  ............ molitvena ura: Orova vas 
11.00  -  12.00  ............ molitvena ura: Polzela - center 
12.00  -  13.00  ............ adoracija v tišini: vsi 
13.00  -  14.00  ............ molitvena ura: veroučenci 
14.00  -  15.00  ............ molitvena ura: sodelavci Karitas       
15.00  -  16.00  ............ molitvena ura: veroučenci 
16.00  -  17.00  ............ molitvena ura: Ločica ob Savinji (spovedovanje) 
17.00  .......................... maša: dr. Lojze Pirnat 
 

 

  ČETRTEK, 13. februarja:   
 

  9.00  -  10.00  ............ molitvena ura:   Založe 
10.00  -  11.00  ............ molitvena ura:  Breg pri Polzeli  
11.00  -  12.00  ............ molitev brevirja: vsi 
12.00  -  13.00  ............ adoracija v tišini: vsi 
13.00  -  14.00  ............ molitvena ura: veroučenci 
14.00  -  15.00  ............ molitvena ura: veroučenci 
15.00  -  16.00  ............ molitvena ura: veroučenci  
16.00  -  17.00  ............ molitvena ura: veroučenci (spovedovanje) 
17.00  .......................... maša, zaključek: g. Lovro Slejko   
 

Potrebujemo tvojega 
Kruha, Gospod, evha-
rističnega Kruha, ki nam 
bo dal moči za na-
daljevanje naših poti. 
Gospod, v sv. obhajilu nas 
krepčaj s svojim Rešnjim 
Telesom, da se bomo 
pogumneje spopadali s 
težavami in se varovali 
vsega hudega. Gospod, 
danes te prosimo, daj nam 
ljubezni in spoštovanja do 
tega kruha, tebe, ki se daješ 
za vse; daj, da bomo v 
tebi eno telo in ena duša. 

 
 

VEROUČENCI IN STARŠI  
 

Za veroučence se načrtuje 
cela ura molitve (60 min). 
Vabljeni tudi starši in 
ostali. 


