
VII. NEDELJA V CERKVENEM LETU 19. februar 
JEZUS OZDRAVI HROMEGA Mr 2, 
1-12. Številne hiše v Palestini 
so še danes grajene z 
ravno streho in 
možnostjo dostopa na 
streho. Odprtina na 
strehi je služila tudi za 
zračenje hiše in se je 
zapirala s pokrovom. 
Znani evangelijski 
dogodek, ko zaradi 
gneče v hiši spustijo 
skozi streho hromega 
bolnika pred Jezusa 
kaže na veliko 
avtoriteto, ki jo je 
Jezus užival med 
ljudmi in še večjo 
vero teh, ki so ga poslušali. Jezus 
hromega ozdravi na duši in telesu. 
Odpusti mu grehe in mu vrne telesno 
zdravje. Sveto pismo pripoveduje 
zgodovino greha in zgodovino 
odrešenja od greha. Izvirni greh ni 
zaznamoval samo začetka, ampak 
se kopiči skozi vso zgodovino. Skoraj 
se zdi, da je premo sorazmeren z 
razvojem znanosti, tehnike, 
blagostanjem in potrošništvom. Ker 
smo ljudje socialna bitja ima vsak 
greh vpliv na vse. Teptanje 
človekovega dostojanstva, izkorišča-
nje človeka in narave, naravne 

katastrofe, vse to je naše skupno 
trpljenje, ki ga bodo 
občutili tudi naši zanamci. 
Greh je kot bolezen, 
zaradi katere trpi vse telo 
kot pravi ap. Pavel:«Če 
en ud trpi, trpijo z njim 
vsi udje telesa…«(1kor 
12, 26). Greh se kot 
bolezen prenaša na 
druge. Sebična starša 
vzgojita sebične 
otroke… Mnogovrstne 

zasvojenosti 
današnjega človeka: 
pomanjkanje usmiljene 

ljubezni, sovraštvo, 
napuh, lakomnost, 

požrešnost in številne druge so tiste, 
ki hromijo današnjega človeka. 
Človek se more tega osvoboditi le v 
veri v Jezusa in božje odpuščanje. 
Tu bo dobil moč za nov način 
svobodnega življenja. Pred vsakim 
človekom sta dve poti: ali pot zveste 
hoje po božjih zapove-dih, ali pot v 
odvisnost od raznih razvad. Jezus je 
hromega ozdravil in vrnil v normalno 
o življenje. Da pa je prišel do Jezusa 
je potreboval pomoč prijateljev, ki so 
ga prinesli predenj. Ali smo 
pripravljeni »hromim« ljudem našega 
časa pomagati priti do Jezusa?

SMEH PRIPOROČAMO 
 

PEŠ - Vernik je obiskal Jezusov rojstni kraj, nato pa se je odpravil še na jezero, 
po katerem je hodil Jezus. Tam je vprašal čolnarja: "Koliko stane prevoz po 
jezeru?" "Sto dolarjev!" mu je dejal čolnar. "To je pa drago!" "Toda, ne pozabite 
vendar, da je po tem jezeru hodil Jezus peš!" "Saj ni čudno, ob takšnih cenah!" 
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JEZUS HOČE OZDRAVITI TUDI NAS Mr 1,40-45 
Jezus je ozdravljal številne bolezni duševne in telesne narave. Med slednjimi 
so bili posebej izpostavljeni gobavi bolniki. Gobavi bolniki so bili zaradi 
nalezljivosti izločeni iz javnega življenja. Oditi so morali v karanteno, to je 
ločeno in izolirano bivališče. Pogosto so izolirani od vseh čakali usmiljenja 
božje dekle smrti. Iz preventivnih razlogov je med Judi veljala za gobavce 
stroga Mojzesova postava, ki je določala, da so ob premikih iz enega kraja v 
drugega morali imeti ti nesrečniki pretrgana oblačila in so morali na glas 
klicati:«Nečist, nečist!« Če je kdo slučajno ozdravil je mora dobiti potrdilo 
duhovnika, da se je lahko vrnil nazaj v družinsko skupnost. Ljudje so se 
gobavcev na daleč izogibali.  
Prvi, ki preseže to judovsko postavo in ravnanje je Jezus, ki se gobavcev 

dotika in jih ozdravlja.  
Pri nas hvala Bogu te bolezni ni. V svetu jo je še veliko. Toda 
biblični opis pojma gobavosti se v naših razmerah prenaša na 

druga področja. Tudi med nami živijo 
ljudje, ki so drugorazredni državljani, 
izobčeni iz družbe, ki niso dobrodošli pri 
naših mizah, v naših šolah, naših 
delavnih mestih…. Kako težko dobijo 
službo in družbo ozdravljeni zasvojenci z 

drogami, odpuščeni zaporniki, bolni, stari, obnemogli, 
brezposelni, brezdomci, pripadniki drugih kultur in 

verstev. To so sodobni zaznamovani gobavci.  
Jezus želi ozdraviti naš pogled, naš razum, naše 

srce. Želi nas osvoboditi napačnih ozirov in 
strahu. Jezus nas vabi naj se ne zapiramo 

vase in za zidove ugodnosti, ampak 
odpremo srce in roke za pomoč 

sočloveku. Takšno ravnanje nam bo 
prinašalo mir, veselje in srečo življenja. 



PEPELNICA 22. februar 
Pepelnična sreda. Pri večerni maši 
obred pepelenja. Vsi lepo vabljeni, 
da skupaj začnemo postni čas. 
 
POSTNA POSTAVA 
Po starodavni navadi je 
strogi post na pepelnico 
in veliki petek. Ta dan 
se enkrat na dan do 
sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. 
Samo zdržek mesnih 
jedi je vse petke v letu. 
Zunaj postnega časa smemo zdržek 
od mesnih jedi zamenjati s kakim 
dobrim delom (več molitve, pomoč 
bliž-njemu, dar v dober namen). 
Strogi post veže od izpolnjenega 18. 
leta do začetega 60. leta. Zdržek 
mesnih jedi veže vse vernike od 
izpolnjenega. 14 leta. Če je na postni 
petek cerkveni ali državni praznik ali 
družinska slovesnost posta ni. 
 
Pepel znamenje minljivosti Mt 6,1-6 
Odkar se od naših dragih pokojnih v 
večjem številu poslavljamo z žarnim 
pogrebom toliko bolj nam stopijo 
pred oči besede zapisane v Svetem 
Pismu v 1. Mojzesovi knjigi, ki poroča 
o grehu prvega človeka. »Zares prah 
si in v prah se povrneš«1 Mz 3, 16-
24. Človek je po telesu umrljivo bitje 
saj je njegovo telo vzeto iz 
zemeljskih snovi. Toda človekovo 
telo oživlja božji duh, človekova 
neumrljiva duša. Tako je telo v bistvu 
po besedah ap. Pavla posoda duše, 
človekovega duha, njegovega 
lastnega jaza. Po starodavnem 
obredu pepelenja spominja Cerkev 

svoje vernike na resnico minljivosti 
zemeljskega bivanja in veličino 

človeka, ki je ustvarjen za 
večno življenje. Zato naj 
človek odgovorno 
preživi čas svojega 
bivanja na zemlji. Ker 
je človek tudi slabotno 
in grešno bitje želi 
Cerkev s svetimi časi 

pred velikimi prazniki 
človeku pomagati, da se 

notranje prenovi in očisti. Namen 
postnega časa je opustitev slabega 
in izboljšanje kvalitete bivanja. 
Človek more z božjo pomočjo 
izboljšati svoje življenje v odnosu do 
Boga in bližnjega. 40 dni postnega 
časa je posebna božja ponudba 
človeku, da v tem času sebe 
notranje prečisti in zaživi notranje 
svobodno življenje. Tako nas vabi 
naj bomo v tem času bolj pozorni do 
bližnjega. Naj več beremo in 
premišljujemo božjo besedo. Se 
odpovemo raznim razvadam, npr. 
akcija 40 dni brez alkohola, 
nikotina…. Poglobiti duhovno 
življenje. Odpreti srce za stisko 
bližnjega. Cerkev nas vabi k 
pobožnosti križevega pota. K 
premišljevanju Jezusovega trpljenja. 
Postne vaje naj bi izboljšale kvaliteto 
življenja. Kristjan bi moral biti vesel, 
srečen in zadovoljen človek. Sveta 
Terezija Velika je molila: »Gospod 
reši me neumnih pobožnosti in 
svetnikov z žalostnimi obrazi«. 
Krščanstvo je vera veselja in postni 
čas ima namen odstraniti vse kar 
nas žalosti in jemlje veselje. 

 

OBVESTILA IN OZNANILA 
V petkih postnega časa bomo imeli po 
večerni maši pobožnost križevega pota. Po 
dogovoru ga bodo vodile birmanske skupine. 
Zahvala za darovanje pri »ofru«. Ključarji 
so našteli v Dolu 1784,35€ in v Beričevem 
485,99€. Bog povrni vsem. 
VERSKI TISK. Še vedno imate možnost na 
novo naročiti verski tisk. Zbirko Mohorjeve 
Družbe lahko naročite še ta teden po 
prednaročniški ceni 44,00 €  
POMLADNI KONCERT »KAJ JE LJUBE-
ZEN« V soboto 18. februarja ob 19.00 uri v 
župnijski dvorani. Koncert pripravi KUD Beli 
cvet, MePZ Šepet iz Beričevega. Vsi lepo 
vabljeni, da napolnite dvorano in svojo dušo 
z lepo pesmijo in vsebino!! 
 
VAŠE VPRAŠANJE – ŽUPNIKOV 
ODGOVOR. 
Gospod župnik, kar nekaj nas je, ki nas moti 
ploskanje v cerkvi. Ali ni dovolj, da se 
zaploska samo na koncu koncerta? Hvala! 
Niste edina, ki vas to moti. Na to temo sem 
se pogovarjal z več zborovodji in tudi 
župniki, ki so mi povedali tole: Ne gre toliko 
za nagrado za lep nastop kot zato, da pevci 
v tem času naredijo oddih, zajamejo sapo in 
zamenjajo note. Sicer bi bila mučna tišina. 
Zato aplavz ni nikoli predolg. To pojasnilo je 
bilo nekaj novega tudi zame in me je 
prepričalo. Upam, da tudi vas. Rada se še 
naprej udeležujte koncertov. 
 

PONEDELJEK 13. 2. 
19.00 + Jože Rifelj obl.  

TOREK 14. 2. 
19.00 + Albin Grad obl. 

SREDA 15. 2. 
7.00 + Mimi Slovnik 

ČETRTEK 16. 2. 
18.00 Beričevo:  
          + Franci Lukežič obl. 
19.00 +Ivan Tuš in  
           Jože Farkeš obl. 

PETEK 17. 2. 
19.00 + Modrovi / Beričevo obl. 

SOBOTA 18. 2. 
18.00 + Ivan in  
             Veronika Vidmar obl. 
7. nedelja med letom 19. 2. 
7.00 za farane 
8.30 + Frančiška Ložar r. Grad  
10.00 + Dionizij in  
             Jožefa Valjavec obl 
PONEDELJEK 20. 2. 
19.00 + stari starši in 
             starši Morela 

TOREK 21. 2. 
19.00 + Rozalija Bučar obl. 

SREDA 22. 2. Pepelnica 
19.00 + Viktor in Julka Igličar 

ČETRTEK 23. 2. 
18.00 Beričevo: 
         + Marjeta Kralj 30. dan 
19.00 + Marija Ilovar obl. 

PETEK 24. 2. 
19.00 + Jožef Zajec obl.  

SOBOTA 25. 2. 
18.00 + Valentin, Karolina in  
             Janez Gostinčar obl. 

I. postna nedelja 26. 2. 
7.00 + Ivan, Jožefa in 
           Marjan Mesec 
8.30 +Franc in Lucija Prišel obl. 
10.00 za farane 

7. NEDELJA MED LETOM 19. februar 2012 
bralci: 7.00 Slavi P., Nataša K. 
 10.00 Rok K., Jasmina K. 
čiščenje in krašenje: ZABORŠT 
PRVA POSTNA NEDELJA 26. februar 2012 
bralci: 7.00 Vesna M., Gašper M. 

10.00 Miro Š., Ana Š. 
čiščenje in krašenje: VIDEM I 
Oddane maše: 1x + Jančar Marija 


