
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Tisti čas je Jezus  
rekel svojim učencem:  
»Ne mislite, da sem prišel 
razvezat postavo ali preroke;  
ne razvezat, temveč  
dopolnit sem jih prišel.  
Resnično, povem vam:  
Dokler ne preideta nebo in 
zemlja, ne bo prešla niti ena 
črka ali ena črtica postave,  
preden se vse ne zgodí.  
Kdor bo torej kŕšil eno od teh, 
pa čeprav najmanjših zapovedi,  
in bo tako ljudi učil, bo najmanjši 
v nebeškem kraljestvu.  
Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, 
bo velik v nebeškem kraljestvu.  
 

   (Mt 5,17-19) 

 

Deveta in deseta Božja zapoved (Ne 
želi svojega bližnjega žene. Ne želi 

svojega bližnjega blaga.) sta preizkus 
za vse druge zapovedi: kdor jih resnično 

izpolnjuje, iz prepričanja  
in ne zaradi pravil,  

pretvarjanja, dostojnosti,  
nujno izpolnjuje  

tudi ti dve.  
Drugače je vse le blef. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Današnji evangelijski odlomek, vzet 
iz Jezusovega govora na gori, vsebuje 
na videz trde in težke zahteve. Člo-
vek se vpraša, ali jih je sploh mogoče 
izpolniti. V zvezi z njimi mi je nekdo 
rekel: »Jaz bi moral že zdavnaj gore-
ti v peklu, ker sem že stokrat komu 
rekel, da je nor.« Za koga smo slišali, 
da si je izdrl oko ali odsekal roko? 
Koga smo videli oditi od oltarja, da 
bi se spravil s sprtim bratom? Ali res 
ne smemo pogledati lepe in urejene 
ženske? Ali naj obsodimo vse, ki so 
doživeli zakonski brodolom, pa sku-
šajo splavati na suho? 
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Jezus ve, da so v človeku poleg dobrih 
tudi slaba nagnjenja. Ve, da jih ne mo-
remo zlahka in na hitro izkoreniniti. 
Želi pa, da bi jih z vztrajnim priza-
devanjem preraščali in prepojili z 
nadnaravnim gledanjem. Njegove 
besede nas  k takšnemu gledanju in 
preraščanju usmerjajo. Opozarjajo 
nas, da se ne smemo nikoli zadovoljiti 
z doseženo pravičnostjo, kot so to 
delali samozavestni pismouki in 
farizeji, temveč moramo vedno znova 
preverjati njeno pristnost. 
 

Vsakomur se zgodi, da izreče nepri-
merno besedo. Zaradi nje same še ne 
bo pahnjen v pekel. Če pa bo s svojim 
govorjenjem uničeval ljubezen in 
podpihoval sovraštvo, mu kazen ne 
uide. Če si s kom sprt, ti ni treba teči 
od oltarja. Če pa že pred oltar prideš, 
si dolžan pred njim razmišljati, kaj ti 
je storiti, da se bo spor končal. Vsaka 
lepota, tudi ženska, je odsev Božje 
lepote. Zato jo smemo gledati. Toda 
ne poželjivo, temveč zrelo, spoštljivo. 
Pri ločitvah zakona je krivda navadno 
porazdeljena med dva ali celo med 
tri, deleži te krivde pa so različni. Zato 
tudi evangelijska obsodba prešuštva 
ne more veljati za vse enako. Smemo 
jo razlagati kot opomin, da je urejen 
zakon vrednota, za katero moramo 
storiti vse, kar je mogoče, da jo ohra-
nimo, in ki je ni mogoče zavreči brez 
hudih posledic. Resnico je treba tako 
spoštovati, da je ne bo treba nikoli 
potrjevati s prisego. 
 

Po: Beseda da Besedo 
 
 

 

 

 GOVORIČENJE  

 

 

Vaš govor naj bo 'da', 'da', 
'ne', 'ne'; kar je več kot to, 
je od hudega.             Mt 5,37  

 

Ne moremo več prenašati politikov, 
ki ves dan govoričijo o tem, kar so 
drugi politiki govoričili včeraj in kar 
bi spet drugi utegnili govoričiti jutri. 
 

Ne moremo več prenašati novinarjev, 
ki polnijo časopise in televizijske 
dnevnike z neskončnimi govorancami 
desničarskih politikov, ki se odzivajo 
na odgovore levičarskih politikov 
sredinskim  politikom. 
 

Ne moremo več prenašati televizijskih 
pogovornih oddaj, polnih neumnih in 
nesmiselnih bla bla bla. Strokovnjakov, 
ki razlagajo vse, ne da bi prišli do 
kakšnih sklepov. »Vsevedov«, ki se 
gnetejo na vseh televizijskih programih 
s svojim pametovanjem, a ga že 
dogodki naslednjega dne ovržejo.  
 

Ne moremo več prenašati pridig brez 
konca in kraja. 
 

Ne moremo več prenašati neskončno 
dolgih dokumentov, razdeljenih na 
točke in podtočke, izjav, dnevnih 
redov, sporočil za javnost. 
 

Če bi bil naš govor da, kadar je da, in 
ne, kadar je ne, bi nam časa ostalo 
na pretek in bi ga lahko  posvetili 
reševanju problemov zaposlovanja, 
sodstva, javnih in socialnih storitev, 
zdravstva, šolstva,  bolnih, ostarelih, 
revnih. 
 

Jezus, pomagaj nam, da bomo 
ozdraveli od te kuge čvekanja. 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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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  
 

 

17. 2..  PONEDELJEK  * Sedem ustanoviteljev reda servitov * Silvin, škof 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 

… za + Marijo Irmo KOŠTOMAJ (30. dan) 
… za + Primoža LUPŠA 
 

18. 2.. TOREK  * Frančišek Regis Clet, duhovnik mučenec        
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 
 

… za + Jožefo in Franca JELEN  
… za + Ivana in Terezijo PAINKRET (obl.) 
 

 

19. 2.. SREDA  * Konrad iz Piacenze, spokornik * Alvarez, redovnik 

 
 

POLZELA                        7.00 
 

… za + Nado KOLARIČ 
 

20. 2.. ČETRTEK  * Sadot in perzijski mučenci * Jacinta in Frančišek Marto 

 

 

 

POLZELA      16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.00 
 
 
POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Martina SKOKA 
… za + Jožeta JOŠOVCA (obl.) 
… za + Zinko in Milana TERGLAV in ŠPRONGOVE 
… molitev za duhovne poklice 
 

 

21. 2.. PETEK  * Peter Damiani, škof, c.u. * Irena Rimska (Mira), devica  
 

 

POLZELA     17.00 
POLZELA                  17.30 

  

… za + Rudolfa in Karolino JAZBEC 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

22. 2.. SOBOTA  * Sedež apostola Petra * Marjeta Kortonska, spokornica 
 
 

 

POLZELA     17.00 
  

… za + Marijo VASLE in vse BEŠERJEVE 
 

 

23. 2.. NEDELJA  *  7. MED LETOM * Polikarp, škof, mučenec    
 

 
 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Janeza MAROLTA 
… za + Marijo (obl.) in Ivana ter Štefko HLAČAR 

   

 
 

     

Ni važno, koliko naredimo, pomembno je, s kakšno ljubeznijo delamo …  
Od nas je odvisno, koliko ljubezni polagamo v delo,  
koliko storimo za Boga v ljudeh, katerim pomagamo.                                          
 

                  (sv. Terezija iz Kalkute) 
 



 
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 17. februarja, ob 19. uri, 
bo v župnišču srečanje članov ŽGS. 
 
 

 

V sredo, 19. februarja, ob 9. uri, bo v 
prostorih župnijske Karitas Polzela 
delavnica IZDELAVA ROŽ IZ PAPIRJA. 
Vabljeni vsi, ki vas veseli skupinsko 
delo, osvajanje ročnih spretnosti in 
dobra družba. 
 
 

 

To nedeljo, 16. februarja, ob 16. uri, bo v 
Domu sv. Jožefa v Celju, uprizoritev 
Ljubiteljskega gledališča Teharje 
»Čajanka z Almo – utrinki njene 
umetniške duše«. 
 
 

 

V soboto, 22. februarja, od 9.30 dalje, 
bo v cerkvi sv. Jožefa v Celju, potekala 
»Delavnica krašenja cerkva–praktično 
delo s cvetjem in prostorom« pod 
vodstvom Roka Metličarja. Potrebne 
prijave do 20.2. na tel. 059-073-800 ali 
na info@jozef.si. 
 
 

  »Z ROKO V ROKI« 
 
 

Dekanijska Karitas Petrovče vabi v 
ponedeljek, 2. marca, ob 19.30 uri, na 
24. tradicionalni dobrodelni koncert 
»Z roko v roki«, ki bo v Domu II. 
Slovenskega tabora v Žalcu.  
Nastopili bodo: KLAPA SKALA, EROSI, 
POLKAHOLIKI, SOULUTION, ANS. 
VIHAR, OKROGLI MUZIKANTI, ADI 
SMOLAR, CINCA MARINCA, PRAVI 
FANTJE, SLOVENSKI PJEBI, MAJDA IN 
MARJAN PETAN TER ANS. DOLINŠEK. 
Vstopnice se dobijo v zakristiji, v 
župnišču, na TIC-u Žalec in eno uro 
pred koncertom. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Založe. 
 

 
 

 

  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.  

 
 

 IZBIRA ČLANOV ŽPS 2020-2025 
 

 

Za sedanje člane ŽPS se končuje 5-
letno obdobje in po statutu je 
potrebno člane na novo izbrati, pri 
čemer so lahko sedanji člani tudi 
ponovno imenovani.  Za dan izbire 
novih članov ŽPS je določena nedelja, 
22. marca, ko bomo volitve izvedli 
tudi v naši župniji. Podrobnosti bodo 
pravočasno sporočene, do takrat pa se 
za modro izbiro priporočajmo tudi z 
naslednjo molitvijo: 
 

Dobri Bog, pred nami je za našo 
župnijo pomemben dogodek, dan, ko 

bomo izbirali člane župnijskega 
pastoralnega sveta. Pomagaj nam, 

da bomo v svojih bratih in sestrah po 
navdihu Svetega Duha prepoznali 

tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji 
opravljali najbolje in jo bodo sprejeli 

z odprtim srcem in odgovornostjo. 
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi 
ostali župljani pri tem odgovornem 

delu, vsak po svojih močeh,  
pomagali s svojimi darovi, in bomo 

tako skupaj skrbeli za bogato 
življenje naše župnije. 


