
 

 
 

Tisti čas je k Jezusu  

prišel gobavec in  

ga na kolenih prosil:  

»Če hočeš,  

me moreš očistiti.«  

Zasmilil se mu je,  

iztegnil je roko,  

se ga dotaknil in mu rekel: 

»Hočem, bodi očiščen!« 

Gobe so takoj izginile  

in bil je očiščen.  

Jezus ga je brž s strogimi 

besedami poslal ven  

in mu rekel:  

»Glej, da nikomur  

nič ne poveš, ampak pojdi, 

pokaži se duhovniku  

in daruj za svoje očiščenje, 

kar je zapovedal Mojzes, 

njim v pričevanje.« 
 

(Mr 1,40–44) 
 

 

IZOBČENCI 
 

 Gobavost je v Jezusovem času pomenila dvakratno nesre-
čo. Prva je bila bolezen sama, druga pa, da so bili po Mojze-
sovem zakonu ti bolniki izobčeni iz človeške skupnosti. Mo-
remo si misliti, kako jim je bilo pri srcu. 
 Gobavosti pri nas ne poznamo. Ne moremo pa reči, da pri 
nas ne bi bilo izobčencev: Star je in betežen, naj gre v dom. – 
Slab učenec je, z njim govorim le zviška. – Pred leti je bil neki 
obrtnik osumljen utaje davkov in zato zaprt. Mediji so zadevo 
spravili v javnost. Žena in hčerka sta dan in noč jokali, ker so 
se ju v službi in v šoli vsi na daleč izogibali, kakor da sta gar-
javi. Izkazalo se je, da je bila obdolžitev neresnična, toda sum 
na družini je še dolgo ostal. – S kakšnim očesom gledamo in s 
kakšnim srcem presojamo ločene, samo civilno poročene, ne-
krščene, neverne, priseljence, ljudi z nižjo izobrazbo ali tanjšo 
denarnico. 
 Jezus ni ukinjal Mojzesovih predpisov glede gobavcev, saj 
je vedel, da so potrebni. Ni odobraval greha niti izjavljal, da je 
zlo dobro. Toda do ljudi, ki so bili kakorkoli zaznamovani in iz-
občeni, je imel edinstven odnos. Gobavca v današnjem evan-
geliju se je dotaknil in ga ozdravil. S tistimi, ki jih je javnost 
imela za grešne, je jedel in pil. Goljufa Mateja, zmikavta Jude-
ža, domišljavca Petra, dvomljivca Tomaža in podobne je celo 
vabil za seboj in nekatere izmed njih naredil celo za apostole. 
Družil se je s preprostimi, pomagal je gluhim, slepim, hromim 
in kruljavim. Končno se je na križu poistovetil tudi s trpini, za-
vrženci in obsojenci. S tem je dokazal, da v njegovih očeh ni 
nihče zavržen in da iz objema Božje ljubezni ni nihče izobčen. 
Nasprotno, človeški izobčenci so velikokrat Božji izvoljenci. 
 Če nam je težko vse to sprejeti in razumeti, naj nam ne bo 
težko o vsem tem vsaj nekoliko premišljevati. 

Po: F. Cerar 
 

 

Mlad človek se odzove, ko je osebno nagovorjen,  
ko sliši, da nekdo njegovo ime izgovarja z resnobo in  

spoštovanjem do njegove skrivnosti,  
ki jo je Bog vanj položil. 

(Vinko Kobal) 
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Svete maše: 

6. NEDELJA 

MED LETOM 

                     14.2. 
Sv.Valentin, duh.,muč. 

Trnje 

Zagorje 

 

  9h +Anton Rotar, Klenik 3, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 

Ponedeljek      15.2. 
Georgija (Jurka),dev. 

Trnje 17h +Branko Žele, Avstralija, dar. Klenik 25, zadušna 

Torek              16.2. 
Sv.Julijana Koprska,m. 

Zagorje   7h +i Lenarčič, Parje 16 

Sreda             17.2. 
PEPELNICA 

Trnje 
Zagorje 

17h +Evgen in Ivan Vodopivec, dar. Trnje 73 
18,30 +Jožefa in Janez Tomšič, Zagorje 26, obletna 

Četrtek           18.2. 
Sv. Frančišek R. Clet 

Trnje 

Zagorje 
17h Franc in Frančiška Margon, Trnje 62, obletna 

18,30 Križev pot za duhovne poklice 

Petek             19.2. 
Sv.Konrad iz Picenze 

Zagorje 17,30 +Marija Škrlj, Francija, zadušna 

Sobota            20.2. 
Sv.Jacinta in Franč.M. 

Zagorje 
17h Spoved 

17,30 +Frančiška, Lovrenc in Jelka Vadnjal, Zagorje 72 

1. POSTNA 

NEDELJA 

                     21.2. 
Sv.Peter Damiani, šk. 

Trnje 

Zagorje 

 

  9h +Jože Abram, Trnje 100, obletna 

10,30 Za vse župljane obeh župnij 

 
 

- POSTNI ČAS: Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, 
sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov 
sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S 
prejemom zakramenta krsta so novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi. 
Postni čas izpostavlja duhovnost krsta kot razsežnost sprave med Bogom in člo-
vekom. 
Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico 
in veliki petek, zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Na-
men posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spre-
obrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji poveza-
nosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in 
molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi na-
men. 
- PEPELNICA je v sredo, 17.2. Vabljeni smo k sv. maši in pepeljenju. To bo po na-
ročilu iz Rima potekalo nekoliko drugače: Po evangeliju in nagovoru duhovnik zmoli 
blagoslovno molitev nad pepelom in ga molče pokropi z blagoslovljeno vodo. Obr-
njen k ljudem enkrat samkrat za vse izreče formulo, kot je v Rimskem misalu: 
»Spreobrnite se in verujte evangeliju«, ali pa: »Pomni, človek, da si prah in da 
se v prah povrneš«. Duhovnik vzame pepel in ga molče posuje na glavo vsake-
ga, ki pristopi k pepeljenju. 
 Po končanem pepeljenju si duhovnik umije roke, potem pa nadaljuje s proš-
njami za vse potrebe. 
- SLOVENSKA KARITAS nas nagovarja k odpovedi in poglobitvi našega odnosa z 
Bogom ter sočutju z ljudmi v stiskah. Za letošnji post nas tudi vabi k  naslednjim  



 
 

spodbudam: 40 dni brez alkohola, zbiranje sredstev za pomoč na območjih JV 
Evrope. Na mizici za tisk si vzemite letake: 40 dni brez alkohola in Poglobimo postni 
čas. Tam je tudi  zgibanka s položnico: »Ne pozabimo… - Post je priložnost za soli-
darnost.« Ob petkih ali kakšen drugi dan v postu bomo prebirali postne spodbude in 
posebne prošnje za vse potrebe. Skušajmo te spodbude čim bolj dosledno izvajati. 
- OBISK SV. MAŠE: Lepo je, če doma spremljate sv. mašo po radiu ali TV ali 
opravljate Družinsko bogoslužje. Še lepše in bolje pa je, če se sv. maše v živo ude-
ležite v cerkvi. Zelo pogrešam udeležbo otrok pri sv. maši. S tem tednom boste šo-
larji spet redno hodili v šolo. Prav pa bo, če boste prihajali tudi k sv. maši, kjer vas 
zelo pogrešamo. Čeprav je omejitev udeležbe v naših dveh cerkvah na deset oseb 
ali deset družin, se lahko sv. maše udeležite ne le ob nedeljah, ampak tudi med 
tednom. Prav pa je, da se prej prijavite, da vas ne bi prišlo preveč na enkrat. 
 

Bratje in sestre, najsi jeste ali pijete ali delate kaj drugega, 

vse delajte v Božjo slavo. (1 Kor 10, 31) 
 

Lepo zmolimo pred jedjo in dodamo 

kakšno prošnjo, da bi Bog poskrbel za 

»tiste, ki nimajo«, in potem bogat ob-

rok s preobilico mesa, priloge, sadja 

in vsega drugega, ob vsem pa ostane 

še ogromno tega, kar vržemo v smeti. 

Lepo naredimo znamenje križa, pre-

den obrnemo ključ za vžig motorja in 

potem: nevarna hitrost, izlizane gume, 

zavore, ki niso v brezhibnem stanju, 

pivo ali kozarec vina po poti, vožnja 

brez postankov za počitek, telefonira-

nje med vožnjo … 

Lepo opravimo spoved, pri kateri 

podrobno naštejemo slabe misli, grde 

besede, molitve, na katere smo poza-

bili, in nedeljske maše, ki smo jih iz-

pustili, potem pa: karierizem v službi, 

brezbrižnost do problemov drugih, iz-

ogibanje plačilu davkov, razrahljano 

družinsko življenje …  

Lepo gremo k maši, prosimo za od-

puščanje Boga in brate, molimo Oče-

naš in se držimo za roke, v znamenju 

miru stisnemo roko in potem … se 

spremo že na poti iz cerkve, obreku-

jemo, podtikamo … 
 

Boga ne slavimo z molitvijo pred in 

po dejanju, temveč z dejanji, ki jih 

uresničujemo v skladu z vrednotami 

pravičnosti, miru, solidarnosti, odpu-

ščanja. 
 

Iluzija, da Bogu zadoščajo molitve 

in obredi, ki so ločeni od življenja ali 

celo v nasprotju z njim, ne služijo 

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

 

SVOBODA 
 

     V današnjem času zelo cenimo svobodo, 
svobodo odločanja, svobodo izbire, osebno svo-
bodo. Morda bolj kot v preteklosti. Tudi to se mi 
zdi dobro, saj se tudi v Cerkvi učimo, da je Bog 
dal človeku svobodno voljo, torej svobodo! Je pa 
svoboda sila zapletena stvar. Če človek nepre-
mišljeno sledi želji po tem, da »dela, kar hoče«, 
v današnjem času zelo hitro izgubi svojo svobo-

do. Takih je danes zelo veliko; takih, ki počnejo 
to, kar vidijo pri drugih, ki kupujejo, kar jim uka-
zujejo reklame …, ki torej ne mislijo več s svojo 
glavo, ampak se prepuščajo toku časa. Si ti, ki ti 
toliko pomeni SVOBODA, želiš biti tako bitje, ki 
kar brez svoje svobodne volje počne to, kar od 
nje(ga) hočejo drugi? Ne verjamem! Verjamem, 
da hočeš biti zares svoboden/-a. 

 



19. februar 
KONRAD 

 

Doma je bil iz Piacenze v severni Italiji. 
Izhajal je iz ugledne plemiške družine in od-
ločil se je za vojaško službo. Oženil se je in 
z ženo sta živela v skladnem zakonu, ven-
dar le malo časa. Konrad je zelo rad hodil 
na lov. Nekoč se mu je divjad skrila v gosto 
grmovje. Da bi jo prepodil, je zažgal gošča-
vo. Močan veter je razširil ogenj po vsem 
gozdu. Ko je Konrad to videl, je zbežal in se 
skril v mestu, saj so bile za tistega, ki bi za-
krivil požar predvidene stroge kazni. Stra-
žarji so pohiteli iz mesta, da bi prijeli poži-
galca. Zgrabili so nekega revnega človeka, 
ki so ga srečali v bližini pogorišča. Čeprav je 
zatrjeval, da ni on zažgal gozda, ga niso iz-
pustili.  Zasliševali so ga in izsilili od njega 
priznanje s tem, da so ga mučili na natezal-
nici. Ko je v mukah priznal, da je res zažgal 
gozd, so ga obsodili na smrt. Ko je to izve-
del Konrad, se mu je zbudila vest. Šel je k 
mestnemu poglavarju in mu priznal, da je 
gozd zagorel po njegovi krivdi. Sklenil je, da 
začel spokorniško življenje. Svoj sklep je 
razodel ženi in prodala sta imetje, poplačala 
škodo od požara, preostali denar pa razdeli-
la samostanom in revežem ter šla v samo-
stan: žena h klarisam, on pa k tretjeredni-
kom sv. Frančiška, kjer je ostal malo časa. 
Odpravil se je na Sicilijo, kjer je negoval 
bolnike in skrbel za reveže. Naposled se je 
odločil za popolno samoto. Trideset let je 
nato prebil v samotni votlini, kjer je živel od 
miloščine. Umrl je 19. februarja 1351 v svoji 
votlini. 
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Svoboda je torej nekaj zahtevnega, odgovornega, 
resnega! In zato je doba otroštva tista doba, v ka-
teri si človek v varnem zavetju staršev, učiteljev in 
vzgojiteljev pridobi potrebne izkušnje, da bi znal 
živeti svojo svobodo. 
In v to nabiranje izkušenj sodi tudi vse to, v kar te 
v tvojem odraščajočem obdobju morda na nek na-
čin »silijo« tudi tvoji starši. V to področje sodi tudi 
obisk sv. maše in tudi sicer versko življenje. Mar 
se boš, ko boš odrasel/-a, res lahko dobro in od-
govorno odločil/-a, kaj verjeti, in kaj ne, če ne boš 
niti vedel/-a, o čem se odločaš? 
Da, vera je najgloblja stvar tvoje osebne izbire – 
ampak tudi najpomembnejša! In zato kar vztrajaj, 
kar naberi si izkušenj, da se boš, ko odrasteš, 
znal/-a in zmogel/-a zares svobodno, odgovorno 
odločiti!   

Po: B. Žorž 

 

Verovati pomeni  
zaupati se usmiljeni Ljubezni,  
ki stalno sprejema in odpušča,  

ki nosi življenje  
in mu podeljuje smer. 

papež Frančišek 
 

SMEH JE POL ZDRAVJA 
NE SAMO ROKO – Študent medicine po uri po-
čaka profesorja patologije: »Gospod profesor, 
prosil bi vas za roko vaše hčere.« – Profesor na 
to ves razburjen: »Ne, tega pa nikakor ne. Ali 
vzamete celo dekle, ali pa iz tega ne bo nič!« 

 

V današnjem evangeliju beremo, ka-

ko je Jezus v svojem usmiljenju in po-

sluhu za stisko bližnjega ozdravil go-

bavca in mu s tem tako rekoč znova 

podaril življenje. 

   Tudi današnji svet nosi v sebi mnogo 

gobavosti. Ta ni telesna, ampak du-

hovna prizadetost. Brezbrižnost, sebič-

nost, zamerljivost, sovraštvo, mašče-

vanje se globlje zaje v človeka kot 

vsaka telesna bolezen in ruši temelje 

Božje podobe, ki nam je bila podarje-

na. Po: Bogoslužno leto B 

 

Čim večja je naša svoboda,  
tem večja je naša odgovornost  

pred Bogom. 
 (Anton Martin Slomšek) 

 


