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Evangelij: Jezus ozdravi gobavca Mr 1,40 45 

40Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in 
ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me 
moreš očistiti.« 41Zasmilil se mu je, 
iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu 
rekel: »Hočem, bodi očiščen!« 42Gobe 
so takoj izginile in bil je očiščen. 
43Jezus ga je brž s strogimi besedami 
poslal ven in mu rekel: 44»Glej, da 
nikomur nič ne poveš, ampak pojdi, 
pokaži se duhovniku in daruj za svoje 
očiščenje, kar je zapovedal Mojzes, 
njim v pričevanje.« 45Ko pa je ta šel 
ven, je začel na vsa usta oznanjati in 
pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako 
da Jezus ni mogel več javno v mesto, 
ampak je bival zunaj na samotnih 
krajih. In vendar so od vsepovsod 
prihajali k njemu. 
 
IZOBČENCI 
Gobavost je v Jezusovem času 
pomenila dvakratno nesrečo. Prva je 
bila bolezen sama, druga pa, da so bili 

po Mojzesovem zakonu ti bolniki izobčeni iz človeške skupnosti. Moremo 
si misliti, kako jim je bilo pri srcu. 
Temu Mojzesovemu predpisu se ne smemo čuditi. V mestu, kjer živim, je 
bolnišnica, ki ima poleg drugih oddelek za nalezljive bolezni. Vrata vanj so 
zaklenjena in oskrbovanci se morejo pogovarjati z obiskovalci le skozi 
okno ali prek ograje. 
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 protidržavne 
dejavnosti in zaprt. Časopisi so zadevo spravili v javnost. Žena in hčerka 
sta dan in noč jokali, ker so se ju v službi in v šoli izogibali, kakor da sta 



garjavi. 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 sodnijsko poročene, ne- krščene, neverne, 
priseljence, ljudi z nižjo izobrazbo in s tanjšo kuverto? 
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 izobčeni, je imel edinstven odnos. 
Gobavca v današnjem evangeliju se je dotaknil in ga ozdravil. S tistimi, ki 
jih je javnost imela za grešne, je jedel in pil. Goljufa Mateja, zmikavta 
Judeža, domišljavca Petra, dvomljivca Tomaža in podobne je 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 s trpini, zavrženci 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 dostikrat božji izvoljenci. 
Če nam je težko vse to sprejeti in razumeti, naj nam ne bo težko o vsem 
tem vsaj premišljevati. Franc Cerar 

 
PEPELNICA 
Pepelnica je blagoslovljeni dan, je dan, ki je za kristjana izredno 
pomemben. Zakaj? 
Zato, ker pepeljenje pretresljivo človeka postavi v pravi odnos z Bogom. 
Pepelnica je začetek časa, ki nam sporoča: »Zdaj je čas milosti, zdaj je čas 
rešitve.« Danes se pričenjajo štiridesetdnevne duhovne vaje za vse, ki smo 
krščeni. To je čas obilnejše molitve in pokore. Post ni samo zdržek pri 
hrani in pijači. Je veliko več. Spokornost mora voditi v spreobrnjenje, ki je 
pot v novo življenje. Zato skušajmo biti v teh dneh milosti potrpežljivi, 
vljudni, dobri, ponižni, odpustljivi in se zdržimo vseh slabih dejanj. 
Pepel, ki si ga bomo posuli na glavo, je znamenje minljivosti zemeljskega 
bivanja; pa ne samo to, je znamenje ranljivosti in krhkosti sedanjega 
življenja. Mnogokrat se v svojem življenju čutimo tako trdno zasidrane, 
močne in neogrožene. Taka občutja nas navdajajo s ponosom nad samim 
seboj, z ošabnostjo in oholostjo. A vendar, kako malo je potrebno, da se 
ves ta napuh sesuje v prah in pepel. Vsak hip se nam lahko pripeti kaka 
nezgoda, nas doleti bolezen in ostanemo priklenjeni na bolniško posteljo. 
In človek, ki je bil nekoč nekdo in nekaj, ostane kot mnogi drugi njegovi 
bratje in sestre, trpeče bitje, odvisno v svojih najbolj osnovnih potrebah 
od pomoči, žrtve in dobrote bližnjih. 
Današnji obred nam sporoča prav to: Nihče nima življenja iz svoje lastne 
moči in ničesar ni, kar bi si mogli sami dati in bi se lahko s tem ponašali. 
Življenjske sile je v nas le toliko, kolikor in kadar nam jo daruje Oče, ki je v 



nebesih. Vse kar smo in kar imamo je njegov dar. Zato je edini pravilni 
odnos do življenja hvaležnost Stvarniku. 
Pepel, ki si ga bomo posuli na glavo, bomo previdno odstranili, sporočilo, 
ki ga prinaša pa mora odmevati štirideset dni. Potem bomo po milosti 
njega, ki je Življenje, poleteli nesmrtni v nebo. 
Vendar nam je prej potrebno prehoditi pot pepela. Človek je navsezadnje 
to, kar pusti ogenj: nič, prgišče pepela. 
Ves postni čas bi moral biti pepel na moji glavi, kajti gre za biti in ne biti. S 
pepelom sem sprejel Jezusovo logiko življenja, to je, da življenje moram 
darovati. Tako zares, kot je to storil On. Ne samo obredno in v podobah, 
kot se nam zdi, da zadošča. Zato si za postni čas določim pokoro. V teh 
kratkih trenutkih tišine se vprašaj: Kako moram preživeti postni čas, da bo 
Bogu všeč in kako ga moram preživeti, da bom bližnjemu res pomagal v 
hudem in ga podpiral v dobrem? 
Ne dovoli, da gre postni čas – ta čas milosti, mimo tebe! 
 
VEROUK 
Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in vabim 
starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih 
najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK), 
nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.  
 
POSTNI ČAS 
Pred nami je postni čas. Lahko bi ga imenovali tudi duhovne vaje Cerkve. 
Povabljeni, da ga obrnete v prid svoje duhovne in verske prenove. 
Povabljeni k osebni in skupni družinski molitvi, dobrim delom, sveti maši 
in sveti spovedi. 
 
PEPELNICA 
V sredo je pepelnica, strogi in zapovedan post. Z njo začenjamo letošnji 
postni čas. Sveta maša bo ob 17. uri. Med sveto mašo bo obred 
pepeljenja. 
 
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA OB SOBOTAH 
Vsako soboto se bo sveta maša pričela z molitvijo križevega pota. 
  
SVETA SPOVED 
Zakrament svete spovedi je zakrament božjega usmiljenja in ljubezni Boga 
do vsakega človeka. Prav je, da vsaj v času pred veliko nočjo in božičem 
gremo k sveti spovedi. Tega pa za lansko veliko noč in tudi božič ni bilo 
mogoče, zaradi epidemije. Da bi lažje omogočili za letošnji postni čas bo 
pred vsako sveto mašo priložnost za sveto spoved. Res lepo povabljeni k 
sveti spovedi. 
 



ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V tem tedni skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Kristan Vrha. 
 

6. NEDELJA MED LETOM 

Ponedeljek 
15.2.2021 

sv. Klavdij 
redovnik 

  

Torek 
16.2.2021 

sv. Julijana 
Koprska 
mučenka 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Ivanko Kropec  
molitev za duhovne poklice 

Sreda 
17.2.2021 

PEPELNICA 
sv. Sedem 

ustanoviteljev 
reda servitov 

strogi post 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
za † Ivanko Petek 

Četrtek 
18.2.2021 

sv. Frančišek 
Regis 

duhovnik 

 
 

 

Petek 
19.2.2021 

sv. Konrad iz 
Piacenze 
spokornik 

  

Sobota 
20.2.2021 

sv. Jacinta in 
Frančišek 

Marto 
fatimska 
pastirčka 

7.45 
8.00 

molitev Križevega pota 
za † Marijo Drozg   
 

Nedelja 
21.2.2021 

1. POSTNA 
NEDELJA 
sv. Peter 
Damjani 

škof 

9.00 
 

10.30 

za † Ivana Herčeka, 8. dan 
za † Marijo Šoštar 
za † Jožeta in Jožefo Žerak 
za † Antonijo Čakš 

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi  (041 265 740). 
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si 


