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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In sédel je ter
iz čolna učil množico.
Ko pa je nehal govoriti,
je Simonu rekel:
»Odrini na globoko in
vrzite svoje mreže na lov!«
Simon se je oglasil
in mu rekel: »Učenik,
vso noč smo se trudili,
pa nismo nič ujeli;
toda na tvojo besedo
bom vrgel mrežo.«
In ko so to storili,
so zajeli veliko množino rib,
da se je njih mreža trgala.
(Lk 5,4-6)
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Postni čas nas po norčavem pustu vabi,
da spremenimo naš način življenja.
Sneti je potrebno naše maske in
morda Bogu in ljudem okrog
sebe iskreno pokazati,
kdo smo. Jasno zastaviti
pot k bolj polnemu
življenju in se te
poti tudi držati.
Kaj boš izbral-a
za svoj izziv v tem
postnem času?
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Za delo cerkvene ustanove s Petrom
na čelu je izrednega pomena podoba
o tem, kako brezuspešno je lahko celonočno ribarjenje, če je odvisno zgolj
od dela s človeškimi napori, in o vrhunsko uspešnem ulovu podnevi
zaradi poslušnosti in ubogljivosti
Jezusovi besedi v silni veri v njegovo
pomoč. V tem, da Peter uboga Jezusa
in izvaja njegov načrt v svoji skrajni
utrujenosti po neuspelem celonočnem
ribolovu, je mogoče videti podobo
Petrove pripravljenosti na mučeništvo
za Kristusa.
Ta podoba je naslednji dogodek: Jezus
govori množici ob obali Genezareš-

kega jezera. Poslušalci pritiskajo. Tedaj se pripeljeta dva ribiška čolna s
popolnoma neuspešnega celonočnega
lova. V enem je Simon Peter. Jezus
stopi v njegov čoln in ga prosi, naj
čoln nekoliko odrine od obale. Tako
Jezus z jezera govori ljudstvu na obali.
Ko konča, preseneti skrajno utrujenega Petra s pozivom: »Odrini na
globoko in vrzite mreže.«
Peter se izvrstno izkaže. Kljub skrajni
utrujenosti po neprespani in pregarani noči Jezusa uboga. Živo veruje,
da jim Jezus zmore priskrbeti ulov
(Lk 5, 4), čeprav proti osnovnim
pravilom lova. Ribariti je namreč
treba ponoči pri polnih močeh in
budnosti. Tokrat pa se bo to zgodilo
podnevi in v skrajni utrujenosti. Simon Peter je tako izpričal pogumno
vero. Jezus jo je obilno poplačal, saj
so ujeli toliko rib, da sta bila oba čolna
prenapolnjena.
Apostole pretrese nezaslišana moč
Jezusove Božje besede. Njenemu
Božjemu delovanju pa se pridruži
izpolnitev človeškega sodelovanja
z zaupanjem in poslušnostjo vere
Jezusu in njegovi besedi.
Simon Peter v svoji pretresenosti
pade pred Jezusa. Pred njim in vsemi
navzočimi prizna, da je grešnik. Jezus
mu odpusti in ga uporabi kot voditelja
misijona. Čudežen ulov rib je podoba
delovanja Cerkve, ki priteguje h krščanstvu vse narode sveta (Apd 4,31;
6,27; 8,14 idr.).
Po: R. Koncilji

PEPELNICA

In kadar se postite,
ne bodite kakor
čemerni hinavci;
grdijo si namreč
obraze, da bi ljudem pokazali,
da se postijo. Resnično, povem vam,
svoje plačilo so prejeli.
Kadar pa se ti postiš, pomazili svojo
glavo in si umij obraz,
da ne pokažeš ljudem, da se postiš,
ampak svojemu Očetu, ki je na
skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi v
skrivno, ti bo povrnil.
(Mt 6,16–18)

POST

Post je bil v Jezusovem času med judovskim ljudstvom sprejeti del religijskih obveznosti. Prakticirali so ga
stalno, od časa Mojzesa dalje. Tako
farizeji kakor tudi učenci Janeza Krstnika so se redno postili. Obstajale pa
so vendarle razlike med tem, kako so
se postili farizeji in kako Jezusovi
učenci po njegovem nauku. Vendar
postenja ne potrjuje zgolj Jezusov
nauk, ampak tudi njegov osebni zgled.
Zakaj pravzaprav post? Naša telesa
s svojim fizičnimi organi in poželenji
so čudoviti služabniki, a strašni gospodarji. Zato jih moramo stalno držati
v podrejenem položaju. Nekoč je to
neki Božji služabnik zelo dobro izrazil takole: »Moj trebuh mi ne pove,
kdaj naj jem, jaz povem svojemu
trebuhu, kdaj bo jedel.« Vsakokrat
ko se kristjan posti s tem namenom,
posreduje svojemu telesom jasno sporočilo: »Ti si služabnik, ne gospodar.«
Po: D. Princu
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NEDELJA

5. MED LETOM * Sholastika, red. * Alojzij Stepinac, š.

10. 02. 2013

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za + Jožico KOLAR
10.30 …. za + Ivanko VAŠL (obl.), Hani TAVČAR,
Martino, Frančiško KUNST
…. za + Vesno SIVEC
* maš.: Janez B., Jože K.

PONEDEL.

Lurška Mati božja * svetovni dan bolnikov

11. 02. 2013

07.00 …. za + Marijo CIZEJ roj. Mešič in Stanka
…. za + Marijo (obl.) in Martina HRUŠOVAR
* maš.: Janez B., Jože K.

TOREK

Evlalija, mučenka * 1. dan celodnevnega češčenja SRT

12. 02. 2013

07.00 …. za + Marijo JOŠOVC in Anico MAROVT * Mirko Š.
17.00 …. za + Ludvika JERŠIČ (obl.) in vse + JERŠIČEVE

SREDA

Pepelnica * 2. dan celodnevnega češčenja SRT v župniji

13. 02. 2013

07.00 …. v čast Srcu Jezusovenu
15.30 …. za + Silvestro Marijo NOVAK (pogrebna)
17.00 …. za + Julijano KAČ (obl.) in Edvarda
…. za + Jožeta ŠTORMAN (30. dan) * Drago S., Jože K.

ČETRTEK

Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec

14. 02. 2013

15.30 …. za + Rozalijo LEBER (pogrebna)
17.00 …. za + Terezijo HROPOT in vse ZIDARJEVE

PETEK

Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica

15. 02. 2013

17.00 …. za + Frančiško in 2 Cirila PRAPROTNIK
…. za + Roberta LEKŠE
* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

Julijana Koprska, mučenka * Onezim, škof, muč.

16. 02. 2013

17.00 …. za + Nežko DRINJAK (obl.)
…. za + Nado BOŽIČ

* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA

1. POSTNA * Sedem ustanoviteljev reda servitov

17. 02. 2013

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za + Ivanko ČEDE (30. dan) in Štefana
…. za + Vinka (obl.) in vse HRIBERNIKOVE ter
Danico KRAMERŠEK
* maš.: Janez B., Jože K.
10.30 …. za + Vikija ZAVERŠNIK (obl.) in Marjana
…. za + Ivanko in Franca DROBEŽ
* maš.: J.B., J.K.

SIMPOZIJ

OBVESTILA - VABILA

Slovenski katehetski
urad pripravlja katehetski simpozij z
naslovom Izzvana kateheza, ki bo od
nedelje, 10. do petka, 15. februarja potekal pri Sv. Jožefu v Celju. Simpozij
je namenjen katehetom, katehistom
in katehistinjam, ki so poklicani, da
katehetsko poslanstvo poglabljajo
tudi z rednim usposabljanjem in
izobraževanjem. Predavatelji bodo
spodbudili k poglobitvi osebne in
občestvene vere ter spregovorili o
duhovnem temelju slovenskega pastoralnega načrta, vsebini celovite
vere, osebno-skupnostni viziji in
praksi krščanstva, pomenu malih
občestev in sodobni govorici pri
oznanjevanju. Predavatelji: nadškof
dr. Marjan Turnšek, Janez Evangelist
Rus, dr. Igor Bahovec, mag. Ivan Likar,
mag. Božo Rustja.

To nedeljo bo krščena Zala Š., Breg.
V ponedeljek, 11. februarja ob 19. uri
bo redna seja ŽPS.
V torek, 12. februarja bo v naši župniji
1. dan celodnevnega češčenja SRT.
V sredo, 13. februarja bo v naši župniji
2. dan celodnevnega češčenja SRT.
V sredo, 13. februarja ob 6.30 križev
pot. (Vsako sredo v postnem času).
V četrtek, 14. februarja bo srečanje
zakonske skupine.
V petek, 15. februarja ob 16.30 križev
pot. (Vsak petek v postnem času).
Karitas nas tudi na pragu letošnjega
postnega časa vabi, da ob petkih poleg
običajne odpovedi mesni hrani darujemo za ljudi v stiski. Zahvaljuje se
tudi za darove ob nedelji Karitas.

CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT 2013
TOREK, 12. februarja:
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
13.00
16.00

.................................
- 9.00 ..................
- 10.00 ..................
- 11.00 ..................
- 12.00 ..................
- 16.00 ..................
- 17.00 ..................

17.00 .................................

maša
molitvena ura:
molitvena ura:
molitev brevirja:
adoracija v tišini:
molitev:
molitvena ura:
maša

g. Mirko Škoflek, dekan
Podvin pri Polzeli
Polzela - okolica
Breg pri Polzeli
vsi
Šenek (oskrbovanci v domski 'kapeli')
Ločica ob Savinji
g. Janez Krašovec

križev pot:
maša
molitvena ura:
molitvena ura:
molitvena ura:
molitev brevirja:
molitev, spoved:
slavljenje:
maša, zaključek

vsi

SREDA, 13. februarja:
6.30
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
16.00
17.00

................................
................................
- 9.00 ..................
- 10.00 ..................
- 11.00 ..................
- 12.00 ..................
- 15.00 ..................
- 17.00 ..................
.................................

* PEPELNICA

Založe
Orova vas
Polzela - center
vsi
veroučenci (po šolskem pouku)
Margareta, Marpole - vsi
g. Drago Svetko

