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IZ OBJEMA BOŽJE 
LJUBEZNI NI 
NIHČE IZOBČEN

Jezus ni ukinjal 
M o j z e s o v i h 
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 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. 

BOŽJA BESEDA 
3 Mz 13, 1-2. 44-46
Ps 32
1 Kor 10, 31-11, 1
Mr 1, 40-45

Gobavec, ki ima na sebi 
bolna mesta, naj nosi pre-
trgana oblačila, naj ima 
razmršene lase, naj zakriva 
brado in naj kliče: ›Nečist, 
nečist!

Gospod, ti si moje zavetje.

Bratje in sestre, najsi jeste 
ali pijete ali delate kaj dru-
gega, vse delajte v Božjo 
slavo.

Tisti čas je k Jezusu prišel 
gobavec in ga na kolenih 
prosil: »Če hočeš, me mo-
reš očistiti.« Zasmilil se mu 
je, iztegnil je roko, se ga 
dotaknil in mu rekel: »Ho-
čem, bodi očiščen!«

Gobavost je več kot samo 
kožna bolezen. To je stanje 
izobčenosti, v katero lahko 

zaidejo tudi zdravi.  
Večkrat so tudi dobro miš-

ljena vrednostna merila,  
ki človeka pahnejo v izola-
cijo. Tedaj pa človek ne bo 

dolgo ostal zdrav.  
Zaradi samote človek zboli.



 YOUCAT – katekizem 
Katoliške cerkve za mlade

ZAKRAMENT  ZAKONA

260. Zakaj je Bog moža in ženo 
določil drug Za drugega?

Bog je moža in ženo določil 
drug za drugega zato, da »nis-
ta več dva, ampak eno« (Mt 
19, 6): na ta način naj živita 
v ljubezni, bosta rodovitna in 
tako postaneta znamenje Boga 
samega, ki ni nič drugega kot 
preobilna ljubezen. 

261. kako pride do Zakramen-
ta Zakona?

Zakrament zakona nastane 
po obljubi, ki jo mož in žena 
izrazita pred Bogom in pred 
Cerkvijo in ki jo Bog sprejme 
ter zapečati, in se izvrši s tele-
snim združenjem para. Ker Bog 
sam zveže vez zakramental-
nega zakona, ta veže do smrti 
enega od obeh partnerjev. 

Zakrament zakona si med se-
boj podelita mož in žena. Du-
hovnik ali diakon kliče Božji 
blagoslov na par, sicer pa je 
le priča, da je zakon sklenjen 
pod pravimi pogoji in da je 
obljuba izrečena v celoti in 
javno. Zakon nastane le, če 
obstaja zakonska privolitev, 
to je, če mož in žena v svobo-
di in brez strahu in prisile ho-
četa zakon ter če ju pri skle-
nitvi zakona ne ovirajo druge 
naravne ali cerkvene vezi (že 
obstoječi zakon, obljuba celi-
bata).

LJUBEZEN  
LAHKO POSTANE TVEGANA
14. februar je valentinovo. To ste go-
tovo že slišali. Ponudbe cvetličarjev 
in izdelovalcev sladkarij, prodajalne 
parfumov in nakitov opozarjajo na to 
že nekaj tednov. Od kod valentino-
vo? Kdo je ta Valentin? Valentinovo 
je pravzaprav v Angliji poznano že v 
15. stoletju kot »dan zaljubljencev«. 
V Evropo je prišel sredi prejšnjega stoletja. Ta dan je god svete-
ga Valentina, ki je bil duhovnik in mučenec. Ta je bil 14. febru-
arja 269 obglavljen v Rimu. Vendar o njem vemo zelo malo. Po-
ročajo, da je pomagal razreševati zakonske spore in je vsem, ki 
so pri njem iskali pomoči, podaril cvetlico s svojega vrta. Torej 
bi lahko segalo današnje valentinovo kot praznik zaljubljencev 
vse do njega. To pa gotovo ne drži. Na valentinovo imajo torej 
mnogi trgovci dober zaslužek, ker ljubezen potrebuje simbole. 
Na primer cvetje. Ali tako imenovane »ljubezenske ključavni-
ce«. Ta običaj naj bi prišel iz Italije: zaljubljenca napišeta svoji 
imeni na ključavnico, jo prikleneta na ograjo mosta in vržeta 
ključ v reko – ljubezen naj bi večno trajala. Vendar se zdi, da je 
ljubezen postala ohlapnejša – ali je večno ljubezen nadome-
stila  krilatica življenjski sopotnik? Verjamem, da to ni res. Vsaj 
ne, če verjamemo anketam. Na vrhu lestvice, ki prikazuje, katere 
stvari si ljudje želijo v življenju, je še vedno trajna ljubezen. 
Tudi če se to redkeje dogaja in je težje živeti trajno ljubezen, 
tega ideala ne smemo opustiti. 
Ko se zaljubljenci obdarujejo na valentinovo, tedaj obdarujejo 
vendar človeka, ki je zanj edini in vse na svetu in naj bi to ostal. 
To ljudi ne obvaruje pred razočaranji, omogoča pa to šele ljube-
zen. Drugače ne gre. Ljubezen je radikalna. Ljubezen, ki postavlja 
pogoje, umre. Relativna ljubezen ni več ljubezen. Absolutna lju-
bezen mora tvegati. 
In lahko tvega. Rad bi primerjal ljubezen dveh s trinožnim 
stolčkom: od zunaj ne izgleda preveč stabilen, vendar kdor sede 
nanj, izkusi njegovo nosilnost. Če vse tri noge prispevajo k no-
silnosti in trdnosti: partnerja in zame Bog, ki je prav tako neob-
hodno potreben. Če je on tretji v zvezi, lahko uspe zveza dveh 
partnerjev. Bog je namreč ljubezen. To je čisto poseben Božji dar, 
da se mi ljudje lahko imamo radi. Bog ne pridrži zase čisto nič, 
ampak daje delež ljudem pri svojem bistvu, pri ljubezni.



Dotakniti se gobavca ni prav prijetno. S tem si 
umažemo svoje lastne roke. Jezus pred dotikom 
nima strahov. Dotakne se tudi mene. Dotakne se 
me prav tam, kjer sem umazan in grd, kjer je vse v 
meni razorano in polno gob. Dotakne se me prav 
na mestih, ki jih hočem skriti pred samim seboj, 
pred drugimi in pred Bogom, ker so mi neprijetna, 
ker jih sam ne morem gledati. V molitvi dovolim, 
da se Jezusova rešilna roka dotakne vsega v meni, 
da postane čisto. Z roko na moji rami mi Jezus 
reče: »Hočem – bodi očiščen!« S to besedo Jezus 
vame izlije vso moč svoje ljubezni. To ni le neka 
beseda mimogrede, marveč beseda s polno moč-
jo, beseda, v kateri je vsa moč njegovega celotne-
ga srca. V tej besedi Jezus vame vliva ljubezen in 
brezpogojno pritrjevanje, svojo brezpogojno voljo, 
naj bom, naj živim, naj bom čist in zdrav, naj bom 
tako dober in čist, kakršnega me je ustvaril Bog.

Gobavec išče zdravnika in naleti na Odrešenika. Ta podari 
izobčencu poseben dar, očisti ga gob. Ozdravljeni gobavec 
prikaže Jezusa v javnosti kot Odrešenika, čeprav mu je Jezus 
to prepovedal. Jezusu to ni všeč, kajti noče biti nobena »iko-
na«, nobena zvezda med tako imenovanimi čudodelniki. 

SVETNIKI v tem tednu
P Klavdij, redovnik
T Julijana, mučenka
S Aleš, spokornik
Č Frančišek Clet, mučenec
P Bonifacij, škof
S Leon, škof
N PRVA POSTNA NEDELJA

GOBAVOST

V Mojzesovem času je go-
bavost pomenila nečistost 
telesa in duha. Gobavci so 
morali živeti ločeno od dru-
gih. Nikogar niso imeli, ki bi 
jih očistil in ozdravil. Od bo-
lezni so počasi umirali.
Tudi mi, ljudje »današnjega 
časa«, nismo čisti. Gobavi 
smo. Naši grehi se ne vi-
dijo navzven. Če bi živeli v 
Mojzesovem času, bi mo-
rali tudi mi zapustiti »skup-
nost«; v našem primeru bi 
lahko rekli tudi župnijsko 
občestvo.
Vendar naš zdravnik Jezus 
Kristus nas želi ozdravi-
ti. Prosimo, da se odzove 
naši iskreni prošnji, da nas 
ozdravi »gobavosti«, da 
bomo lahko ponovno živeli 
»čisto« življenje.

Božja beseda je na pepelnično sredo 
neprizanesljiva: »Pomni človek, 
da si prah in da se v prah povrneš!« 
To ni kakšno spodbudno prigovarja-
nje. Vendar te besede veliko povedo: 
Smo pepelnati ljudje in obenem 
Božji otroci. Na pepelnico nam bo 
to hrati napisano na čelo. 
Naše življenje je zaznamovano 
z datumom razpadanja in minljivosti. Pri krstu pa 
smo bili maziljeni s krizmo za kraljeve otroke.
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Za interno uporabo izdaja Župnija Celje - Bl. A.M.Slomšek 
SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 10.00; delavniki: 7.30, 18.30; prazniki 8.00, 18.30, (10.00 na dela proste praznike)

SVETE MAŠE  
od  15. do 21. 2. 2021

PONEDELJEK
    7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Terezijo Špilak
 18.30 Za + iz družin Čemažar   
  in Trojar
  Za vdanost in za srečno  
  zadnjo uro

TOREK
 7.30 Za + Maksa Močilnika 
  Za + Marijo Pevec
 18.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + mamo Cilko
 SREDA
 7.30  Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Matija Podbregarja
 18.30 Za + Marijo Jandrić, 7. dan

ČETRTEK
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Za + Pavla in Frančiško Goltnik 
 18.30 Za duhovniške poklice

PETEK
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.)
  Po namenu svetega očeta
 18.30 Za + Terezijo Špilak 
               SOBOTA
 7.30 Za + Martino Vavdi (greg.) 
  Za + Borisa Gabrijana
 18.30 Za + Romano Lajlar
  Za + Faniko Krašovec 
              NEDELJA
 8.00 Za + Martino Vavdi (greg.) 
  Za + Branko Krajnc
  Za žive in rajne župljane 
 10.00 Za + iz rodbine Turnšek
  

OZNANILA:
•	Danes obhajamo šesto nedeljo med letom. 
•	V sredo bomo obhajali pepelnico in s tem začeli 

postni čas. Vabljeni k sveti maši, med katero bo 
pepelenje. V postnem času bomo  ob pobožnos-
ti križevega pota razmišljali o Jezusovem trplje-
nju. Križev pot bo ob petkih ob 18.00 in ob ne-
deljah 7.30.

•	Župnijska kateheza (verouk) se bo kljub odprtju 
šol do nadaljnega še naprej izvajala na daljavo. 
Starše spodbujamo, da z otroci obdelujejo snov 
po veroučnih knjigah in se poslužujejo gradiv, ki 
jih objavlja Slovenski katehetski urad. 

•	Na razpolago je župnijsko Glasilo.
PUST

Karnevalski 
virus kaže osle 
korona virusu. 
Ne damo se 
ti. Karnevali 
bodo odpadli, 
ne pa veselje 
in humor.

»Humor je,  
ko se kljub temu 

smejemo.« 
Ta stavek nikoli 
ni tako ustrezal 

kot letos  
za pusta, 

ki ne bo odpadel, 
ampak bo druga-

čen. Vendar bo 
predvsem 

in kljub vsemu 
poln humorja.


