
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Jezus mu je odgovóril:  
»Pisano je tudi: ›Ne preizkušaj 
Gospoda, svojega Boga!‹«  
Spet ga je hudič vzel s seboj  
na zelo visoko goro.  
Pokazal mu je  
vsa kraljestva sveta in  
njihovo slavo ter mu rekel:  
»Vse to ti bom dal, če padeš 
predme in me moliš.«  
Tedaj mu je Jezus rekel:  
»Pobêri se, satan, kajti pisano 
je: ›Gospoda, svojega Boga, 
môli in njemu samemu služi!‹«  
Tedaj ga je hudič pústil,  
in glej, angeli so pristopíli  
in mu stregli. 
 

   (Mt 4,7-11) 

 

Vsemogočni Bog, daj nam, da se bomo 
v svetem postnem času bolj in bolj 
poglabljali v Kristusovo skrivnost 

odrešenja in se resnično spreobrnili. 
Po našem Gospodu  

Jezusu Kristusu,  
tvojem Sinu, ki s teboj  

v občestvu Svetega Duha  
živi in kraljuje  

vekomaj. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kaj nam želi današnji evangeljski 
odlomek povedati s predstavljenimi 
skušnjavami? 
 

Prva skušnjava se izraža kot težnja, 
da bi vse uporabili zase, da bi vse 
zaužili. Danes ta skušnjava ne pome-
ni več, da bi hoteli iz skoraj vsega 
pripraviti užitno jed, ampak se za nas 
nakazuje nevarnost, da vse požiramo, 
da tudi to, kar je sveto, uporabljamo 
zase. Od vsega moramo imeti neko 
korist, celo od vere, celo od molitve. 
Vse se meri po svoji uporabnosti. Vse 
služi nam in zadovoljevanju naših 
potreb. Pozabili smo, da bi svetemu 
pustili, da je sveto, nedotakljivo, ne-
dostopno. Jezus skušnjavca spomni 
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na izrek iz Svetega pisma, da človek 
živi od vsake besede, »ki prihaja iz 
Božjih ust«. Človekova resnična 
lakota je duhovna. Živimo lahko iz 
besed, ki jih govori Bog.  
 

Druga skušnjava je zaznamovana s 
polaščanjem Boga. Zlorabljen naj bi 
bil za to, da dvigujemo lastno vred-
nost. Pri tej skušnjavi je najbolj ne-
varna zloraba svetopisemskih besed. 
Hudič skuša Jezusa z napotkom iz 
Psalmov, da bo Bog ukazal svojim 
angelom, naj ga nosijo na rokah. 
Človek lahko zlorabi Boga, da bi 
pridobil priznanje pri drugih ljudeh. 
V tem primeru ne gre za Boga, ampak 
le za lastni ego. Če pa se sveto zlo-
rablja, se uniči to, kar je za človeka 
najbolj dragoceno. Ta nevarnost je 
danes zelo velika. Boga se zlorablja 
za lastni imidž. Uporablja se ga za 
utemeljevanje lastne zaverovanosti 
v svoj prav in za postavljanje nad 
druge. Jezus ni podlegel tej skušnjavi. 
Nasprotoval je z drugimi svetopi-
semskimi besedami: »Ne preizkušaj 
Gospoda, svojega Boga.« (Mt 4,7) 
 

Tretja skušnjava je skušnjava moči. 
Hudič pokaže Jezusu kraljestva tega 
sveta. Jezus bi lahko postal gospodar 
vsega sveta, če bi padel pred hudiča 
in ga molil. Ta skušnjava je v mnogih 
pravljicah in zgodbah opisana kot 
pogodba s hudičem. Človek pridobi 
na moči, potem ko se zapiše hudiču. 
Toda takšna odločitev ima tudi svojo 
ceno. Človek izgubi svojo svobodo 
in pogosto tudi ljubezen. Postane 
hladen. V svoji duši umre. Matej vidi 
to skušnjavo kot najnevarnejšo. V 
svojem evangeliju želi Jezusa opisati 
kot tistega, ki se odpove vsej moči 

tega sveta, se nenasilno odziva na 
nasilje ljudi in prav na ta način v za-
upanju nebeškemu Očetu ohranja 
svoje sinovstvo. 

 

Po: A. Grün, Kaj nam omogoča živeti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 POSLEDICE GREHA  

 

 

Bratje in sestre, kakor je po enem člo-
veku prišel na svet greh in po grehu 
smrt, tako je smrt prišla na vse ljudi, ker 
so vsi grešili. (prim. Rim 5,12) 
 

Kako je lahko po grehu in vseh njego-
vih posledicah prišla in prihaja smrt 
na svet? Tega nikoli ne bomo popolno-
ma razumeli. 
 

Toda razmislek v zemeljskih okvirih 
nam lahko pomaga. Predstavljajmo si, 
da bi vsi upoštevali higienske, varnost-
ne in okoljevarstvene predpise. Da 
nihče ne bi prodajal ali uporabljal 
orožja in drog. Da se nihče ne bi ukvar-
jal z mafijskimi in drugimi nezakoni-
timi posli ter s prostitucijo. Da bi vsi 
živeli čisto in varno spolnost. Da bi 
vsi pred poroko opravili zdravniške 
preglede in laboratorijske analize. Da 
bi vsi, z zdravniki na čelu, opravljali 
svoj poklic strokovno in zavzeto ... 
Skratka, zamišljajmo si, da ne bi bilo 
nikogar, ki bi bil pretkan, nasilen, brez-
vesten, izkoriščevalski, podkupljiv, 
ki bi se izmikal obveznostim ... Če bi 
se to zgodilo, ne bi izginile bolezni in 
smrt, bili pa bi blizu Božjemu načrtu: 
življenje v sreči tu na zemlji, nato pri-
jeten spanec in potem raj.  
 

Lepe sanje ... Seveda! Toda pozor! 
Manj grehov pomeni manj bolezni, 
nesreč in smrti. To pa ni majhna od-
govornost.         

 T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 
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1. 3.. NEDELJA  *  1. POSTNA * Albin (Zorko), škof * Evdozija, muč. 
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POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… v čast Srcu Jezusovemu  
… za + Marijo in Jožeta ROJNIK 
… za + Terezijo VASLE (30. dan)  
 

 

2. 3..  PONEDELJEK  * Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 

… za + Janeza STARCA (30. dan) 
 

3. 3.. TOREK  * Kunigunda, kraljica * Martin in Asterij, mučenca        
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              15.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 

 
 

… za + Sergeja PALIRJA (pogrebna) 
… za zdravje 

… za + Danijela VILČA ter Terezijo in Karla STIBEL 
 

 

4. 3.. SREDA  * Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež 

 
 

POLZELA                        7.00 
POLZELA                        7.30 

 

… križev pot 
… za + Antonijo OCEPEK  
 

5. 3.. ČETRTEK  * Hadrijan (Jadran), mučenec * Olivija, mučenka 
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POLZELA      17.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              18.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Faniko in Jožeta ZAGORIČNIK 
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim 
 

 

6. 3.. PETEK  + Fridolin, opat * Koleta (Nika), redovnica 
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POLZELA                                                                                                                                                                              17.30 
POLZELA     18.00 

 
                                                                                                               

  

… križev pot 
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Alojza TAVČARJA  
… za + Jožeta KORŽETA (obl.) 
… v čast Srcu Jezusovemu 
 

 

7. 3.. SOBOTA  * Perpetua in Felicita, mučenki * Pavel, škof * kvatre 
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POLZELA     18.00 
 
 
 
 
 
 

POLZELA                                                                                                                                                                              18.30 

  

… za + Zvonkota (obl.) in Marijo TURNŠEK ter  
            starše LEŠNIK in sorodnike 
… za + v spravo in za ozdravljenje družinskega debla 
… za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIK 
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 
 

 

8. 3.. NEDELJA  *  2. POSTNA * Janez od Boga, redovni ustan.    
 

 

 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne polzelske farane                          
… za + Terezijo (obl.) in Mirkota FAJDIGA 
… za + Dragico TURKUŠ in Vesno SIVEC  
           ter starše KUKEC 
… za + Marijo KRT (obl.) 
… za + Mihaela KOTNIK in družino VINDIŠ  

   
 
 
 

 
 

     

Kristusov križ je za človeka nekaj podobnega,  
kot so za ptice krila: nosi ga kvišku.                                            (sv. Bernard) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V sredo, 4. marca, ob 18. uri, bo v graščini 
Novi Klošter duhovna obnova za ženske. 
 
 
 

V četrtek, 5. marca, ob 19.30 uri, bo 
srečanje zakonske skupine Jeruzalem. 
 
 
 

V petek, 6. marca, ob 19. uri, bo v Domu 
srečanj na Gomilskem SLAVLJENJE OB 
SODOBNI KRŠČANSKI GLASBI z nagovorom 
in adoracijo. Prisostvoval bo tudi Tadej 
Vindiš iz skupine Svetnik. Vabljeni predvsem 
mlajši in vsi, ki želite odkriti ter doživeti svež 
način petja in molitve. 
 
 

  »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 na TIC-u Žalec in eno 
uro pred koncertom. 
 
 

 NAVODILA SŠK za preprečevanje 
 širjenja korona virusa COVID-19 
 
 

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z 
blagoslovljeno vodo. Verniki naj se pri 
vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in 
pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z 
blagoslovljeno vodo. 
b) Pri pozdravu miru duhovniki in 
verniki opustijo stisk roke. 
c) Vernike prosimo, da obhajilo 
spoštljivo prejmejo samo na roko. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Breg pri Polzeli. 

 

 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano 
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 
 

 

Dan izbire - nedelja, 22. marca.  
Iz Statuta ŽPS: »ŽPS je župnikovo 
posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, 
načrtuje, spremlja in preverja izvajanje 
pastoralnega dela v župniji.  ŽPS 
predstavlja in izraža edinost v različnosti 
karizem, služb in stanov v župniji. 
Spodbuja in omogoča soodgovornost in 
sodelovanje vseh vernikov pri 
pastoralnem delu v župniji na področju 
oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti 
ter pri tem povezuje delo duhovnika in 
laikov.«   
 

Molitev za modro izbiro članov ŽPS: 
 

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. 
 
 

 VEČERNE MAŠE 
 

 

V marcu so večerne maše ob 18. uri. 


