
 

1. berilo: 3 Mz 13,1-2.44-46; Psalm: Ps 32; 2. berilo: 1 Kor 10,31-11,1;  

Evangelij: Mr 1,40-45 

 

6. NEDELJA MED LETOM 
 

Jezus se dotika tebe 

 
Gobavec, o katerem piše Marko v evangeliju, je prišel k 
Jezusu. Zaradi bolezni, ki jo je imel, bi se moral izseliti iz 

svojega kraja in ţiveti daleč stran od človeške druţbe. Kljub 
vsemu je imel zelo velik pogum. Prekršil je veljavne 

zapovedi in se pribliţal Jezusu na kolenih. Rekel mu je: »Če hočeš, me moreš 
očistiti.« Stavek razkriva o okuţenem naslednje: 1) zlo bolezni, gobavosti, zaradi 

katere je veljal za nečistega in 2) zlo samote, na katero so ga obsodila druţbena 
in verska pravila. 3) Razkriva pa tudi vero, ki jo je imel v Jezusovo moč. 
 

Z očiščenjem gobavca nam Jezus razkrije nov obraz Boga, ki je globoko sočuten. 
Z ozdravljenjem izţene zlo izključitve. Ko se ga dotakne, mu pravzaprav pravi: 
»Zame nisi izključen. Pozdravljam te in sprejemam kot brat brata.« Ko mu reče 
»hočem, bodi očiščen«, ga ozdravi bolezni in mu vrne dostojanstvo človeka ter 
moţnost biti v skupnosti. Tudi Jezus je zato, da bi pomagal izključenemu 
gobavcu, prekršil zakone in se ga dotaknil. Vsakdo, ki se je v tistih časih dotaknil 
gobavega človeka, je tudi sam postal nečist pred zakonom tistega časa in bil 
izključen. 
 

Jezus ne samo zdravi, temveč ţeli, da bi ozdravljeni lahko ţivel z drugimi. V 
tistih časih je moral ozdravljeni gobavec dobiti od duhovnika izjavo o ozdravitvi, 
da je lahko bil sprejet v skupnost. Tako je bilo zapisano v zakonu (4 Mz 14,1-

32). Jezus ga zato pošlje k duhovnikom, da bo dobil potrdilo o ozdravitvi in se bo 

lahko vrnil v druţbo.  
 

Jezus je gobavcu prepovedal govoriti o njegovem ozdravljenju. Ta pa je začel 
oznanjevati in pripovedovati zgodbo povsod, tako da Jezus ni mogel več odkrito 
iti v nobeno mesto, ampak je ostal v puščavskih krajih. Gobavca se je namreč 
dotaknil in je bil po takratnih zakonih nečist. Toda Marko namiguje, da se mnogi 
nisi menili za ta zakon in so od vsepovsod prihajali k njemu! Popoln obrat!  

14. 2. 2021 



Evangelist Marko sporoča skupnostim svojega časa in vsem nam predvsem 

dvoje: 1) Da oznanjevanje vesele novice pomeni pričevati o konkretnih 
izkušnjah, ki jih ima nekdo z Jezusom. Gobavec je oznanjal o dobrem, ki mu je 
bilo storjeno. To je vse! Kdor nima izkušenj z Jezusom, tudi nima ničesar, kar bi 
lahko oznanil drugim. 2) Če ţelimo veselo vest prinašati drugim, se ne smemo 
bati kršenja verskih pravil, če so v nasprotju z Boţjim načrtom in onemogočajo 
komunikacijo, dialog in udejanjenje ljubezni. Tako je ţivel in deloval Jezus, tako 
smo tudi mi poklicani ţiveti in delovati. 

 

Zahvaljujem se ti, Jezus, da mi omogočaš, da se v milosti lahko vračam v odnose 

v ljubeče odnose s seboj, s sestrami in brati in s teboj. 
Ti mi to podarjaš v ljubezni, ne po postavi. 

Kakšno znamenje neskončne ljubezni! 
 

OBVESTILA 

 
V Katoliški Cerkvi na pepelnično sredo, letos je to 17. februar 2021, 

začenjamo postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo 
sklenili z večerno sveto mašo velikega četrtka, ko nastopi 
sveto velikonočno tridnevje. 

 

Na pepelnično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja 

obred pepeljenja. Duhovnik  verniku na glavo simbolično posuje 
blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaţe notranja 
razpoloţljivost vernika za spreobrnjenje oziroma poboljšanje 
ţivljenja. Duhovniki in ostali bogosluţni sodelavci v postnem času 
nosijo bogosluţna oblačila v vijolični barvi. 

 

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. 

Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v 
spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bliţnjega ter v večji 
povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina 
ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnjenja in ne sama sebi 

namen. 

 

V postnem času vsak petek 30 minut pred jutranjo in večerno mašo vabimo k 
premišljevanju Križevega pota.  
 

»Vabimo vas, da se pridruţite spletnim Srečanjem ob Božji besedi, ki potekajo 

vsak četrtek ob 19.30. Razmišljanja ob nedeljskih odlomkih Boţje besede 
pripravlja Rok Ţlender CM, kaplan v ţupniji Dobova. Srečanjem se pridruţite 



preko povezave, ki jo dobite na e-mail naslov. Za informacije pokličite: 031 799 
046 (Darja Ferenčak).« 
 

Preventivna spodbuda 40 dni brez alkohola - tokratna postna spodbuda letos nosi 

podnaslov »Moja poteza« se bo začela na pepelnično sredo, 17. 

februarja, in zaključila na veliko soboto, 3. aprila 2021.  

Geslo vsakega izmed nas vabi, da smo doma, na cesti, pri delu v sluţbi 
in v druţbi odgovorni brez alkohola in drugih drog. Ţelimo si zdravja in 
zdravih odnosov v druţinah. Radi bi varno prišli na cilj in pri tem ne 
ogroţali drugih. 
 

Organiziramo 3 SREČANJA V PRIPRAVI NA ZAKRAMENT SVETE 
BIRME (2020–2021). Srečanja za birmanke in birmance, starše in botre bodo 

potekala na daljavo (zoom), in sicer bo prvo srečanje »Birma – zakrament 

ljubezni« v sredo, 24. 2. 2021, od 19.00 do 20.30. Ostali dve pa v sredo, 10. 3. 

2021, (Kdo je dober birmanski boter?) in v sredo, 24. 3. 2021 (Pridi, Sveti Duh).  

Srečanja pripravlja ga. Polona Vesel Mušič.  

Prosimo starše in birmance ter botre, da se resno vključijo v to pripravo in v 
kolikor še niste čim prej izberite botre in jih povabite na to duhovno pripravo. 
Natančnejše informacije dobite pri katehetu Gorazdu. 
 

Vabimo vas k posredovanju zahteve za 

namenitev dela dohodnine za pomoč ljudem 
v stiski. Namenitev dela dohodnine za vas ne 

predstavlja nikakršne finančne obremenitve. Z 
izpolnjenim obrazcem samo določite, da se 
majhen del (0,5 %) vam odmerjene dohodnine, 

namesto v drţavni proračun, nameni Slovenski 
Karitas za programe pomoči ljudem v stiski. 
Zelo vam bomo hvaleţni za vašo odločitev, saj 

potrebe po pomoči daleč presegajo naše zmoţnosti. Iskrena hvala! 
Izpolnite obrazec in ne pozabite na podpis. Vaši davčno številko najhitreje 

najdete na vaši plačilni listi ali na odločbi za dohodnino. Enako velja za vašo 
izpostavo davčnega urada. 
Obrazec posredujte sodelavcem vaš ţupnijske Karitas ali pošljite na naslov: 
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana. 

Obrazec skupaj s kuverto in plačano poštnino si lahko natisnete tudi na 
www.karitas.si/namenitev-dohodnine. Ponudite ga še komu! Obrazec je na voljo 
tudi v veţi cerkve! 
Info: tel.: 01/300-59-60, www.karitas.si/dohodnina 

 
 

 

http://www.karitas.si/namenitev-dohodnine
http://www.karitas.si/dohodnina


9. obletnica 

 

 

ŢUPNIJSKA CERKEV SVETEGA LOVRENCA JE VSAK DAN ODPRTA ZA OSEBNO 

MOLITEV. 

 

VEROUK ZA VSE RAZREDE POTEKA NA DALJAVO. 

 

NA ŢUPNIJSKI SPLETNI STRANI LAHKO SPREMLJATE TEDENSKO DUHOVNO MISEL 

DOMAČEGA ŢUPNIKA IN ŢUPNIJSKIH SODELAVCEV. 
 

NEDELJA 
6. MED LETOM 

 

Valentin (Zdravko), 

duhovnik, mučenec 

14. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Krošl Roberta (nam. cv.) 
za † dr. Zvonimirja Škofljanec (nam. cv.) 
 

za † Godler Ivana 

PONEDELJEK 
Klavdij,  

redovnik 

15. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00 

za zdravje v druţini 
 

za † Krţan Ano (nam. cv.) 

TOREK 
Julijana Koprska,  

mučenka; 
pust 

 16. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18.00  

za dobrotnike Slomškovega doma 

 

za † Franca in Terezijo Kovačič (obl.) 

SREDA 
Pepelnica; 

strogi post 

17. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

Ob 18. uri 

za duhovno rast krščanskih druţin 

 

za † Zorko Antonijo in Vladimirja 

ČETRTEK 
Frančišek Regis Clet, 
duhovnik, mučenec  

  18. 2. 

2021 

Ob 8.00 
 

Ob 18.00 

za † Olgo Lupšina (nam. cv.) 
 

v zahvalo za zdravje 

PETEK 
Konrad iz Piacenze, 

spokornik 

19. 2. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Zorko Anico (nam. cv.) 

za † Radanovič Stanislava (30. dan) 

molitev pred Najsvetejšim za duhovno prenovo naše župnije 

SOBOTA 
Sadot  

in perzijski mučenci 

20. 2. 

2021 

Ob 8.00 

Ob 18.00 

za † Pavlo in Antona Zakonjšek 

za † Ivanko in Ferda Sakeljšek (obl.) in ostale 
sorodnike 

NEDELJA 
1. POSTNA 

 

Peter Damiani, škof, 
cerkveni učitelj 

21. 2. 

2021 

Ob 8.00 

 

 

Ob 10.00 

 

Ob 18.00 

za farane /  

za † Kostevc Marijo (obl.), vse † Kostevčeve in 
Ogorevčeve 

za † starše, brata in sestro Bertole 

 

za † Trefalt Joţeta (nam. cv.) 
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