
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

V tistem času je Jezus 
spregovoril: »Slavim te, Oče, 
Gospod nebes in zemlje,  
da si to prikril modrim  
in razumnim  
in razodel malim.« 
»Vzemite moj jarem nase  
in učite se od mene,  
ker sem krotak  
in iz srca ponižen, in našli 
boste mir svojim dušam.  
Zakaj moj jarem je prijeten  
in moje breme je lahko.« 
 

(Mt 11, 25-30) 

 

Vsak od nad nosi svoje težave, zato 
je toliko vredno, če se znamo ob 

Božji ponudbi sprostiti, umiriti in 
nabrati novih moči za življenje. 

Vse to nam ponuja  
evharistija, samo  

nekaj prave ponižnosti  
in predanosti je treba,  

da se odpremo 
Božji milosti.  

Tudi v počitnicah se  
pridružujmo nedeljski  

evharistični mizi  
ter se predajajmo  

njegovi milosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V eni izmed kapel v katedrali sever-
noevropskega mesta stoji velik kip 
križanega Kristusa. Na mestu, kjer 
je vojak s sulico prebodel stran, je 
kipar izdolbel veliko odprtino. Uvel-
javila se je navada, da v to odprtino 
verniki dajejo listke s svojimi proš-
njami. Svoje največje težave in naj-
globlje prošnje polagajo tja. Kar jih 
teži, polagajo v Božje srce, kakor da 
bi vzeli dobesedno besede današnjega 
evangelija, ko Jezus vabi: »Pridite k 
meni vsi, kateri se trudite in ste ob-
teženi, in jaz vas bom poživil«. 
 

Tudi nas Gospod ljubeznivo vabi k 
sebi in pravi: »Vzemite moj jarem nase 
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in učite se od mene, ker sem krotak 
in iz srca ponižen, in našli boste mir 
svojim dušam«. Nas, ki neprestano 
hitimo, vabi, da se ustavimo ob njem 
in v njem umirimo. Vabi nas, naj mu 
zaupamo, kar nas teži. Včasih ne ve-
mo, kako bi molili, ker nas pri molitvi 
zmoti vsaka malenkost, Kristus pa 
nam preprosto govori, naj prihajamo 
k njemu, da mu v molitvi povemo 
svoje težave, izrazimo svoje bolečine 
ter mu zaupamo svoje skrbi.  
 

K njemu prihajamo in k njemu mo-
limo, ker smo prepričani, da razume 
našo bolečino in vidi naše solze. Vabi 
nas tudi, naj prihajamo k njemu, da 
se učimo od njega, in nam obljublja, 
da bomo dosegli notranji mir, mir 
svojim dušam, če se bomo od njega 
učili ponižnosti in krotkosti. 
 

Pa še nekaj nam obljublja: da bo naše 
življenjsko breme postalo lažje in 
naš življenjski jarem prijetnejši. To 
pomeni, da bomo pri njem dobivali 
moč, da bomo laže prenašali težave 
in bodo z njegovo pomočjo naša živ-
ljenjska bremena postala lažja.  
 

Včasih nam kdo reče: »Ne hodi k meni, 
ko si razdražen ali žalosten, ampak 
pridi, ko si dobre volje.« Vsi bi nas 
imeli radi, ko smo nasmejani in brez 
težav. Le Jezus nas vabi, naj pridemo 
k njemu, tudi ko smo »utrujeni in 
obteženi«. Njemu smo tudi takrat 
dragoceni. Odpravimo se zato h Kris-
tusu, da bomo izkusili, da nas vedno 
sprejema. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 
 

 

Ker na današnjo ne-
deljo obhajamo tudi 
nedeljo Slovencev 
po svetu, je posebej 

primerno, da se z njimi povežemo 
tudi v skupni molitvi. V upanju, da 
nas povezane ohranja tudi domači 
jezik, ki je nenazadnje znak ljubezni 
do lastne domovine, je na mestu, če 
izpostavimo omenjeno ljubezen na-
šega blaženega Slomška, ki nam je 
lahko svetel zgled trdnosti v veri in 
zakoreninjenosti v ljubezni do domo-
vine. Tako o njem spregovori Franc 
Kramberger v knjigi Slomšek med 
nami živi, govori in raste:  
 

»Slomšek nas uči ljubezni do domo-
vine. Skrbel je za lepoto slovenskega 
jezika, pospeševal narodno zavest; s 
svojimi deli je povedel slovenski 
narod v družino evropskih narodov, 
v hišo evropske kulture, ne da bi zašel 
v nacionalizem. Slomšek je vzor prist-
nega domoljubja. Njegove pobude 
so odločilno zaznamovale takratno 
prihodnost našega naroda in so po-
membno prispevale k rojstvu naše 
državne samostojnosti. On dokazuje, 
da je možno biti iskren domoljub, 
hkrati pa z enako iskrenostjo živeti 
in sodelovati z ljudmi druge narod-
nosti, druge kulture in vere.« 
 

Naj nam bo to vzpodbuda, da bi tudi 
mi znali živeti zdrav odnos do domače 
zemlje in hkrati ceniti druge narod-
nosti, s katerimi nas povezuje naš 
vsakdan. 



 

  

 � 

 
  

NEDELJA * 14. MED LETOM – SLOVENCEV PO SVETU * Marija Goretti      
 

06. 07. 2014 
 

PRVA 
 

 

  POLZELA 

  ANDRAŽ 

 
  POLZELA 
 

 

   7.00  
  9.00 
 
10.30 

 

 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

 

za žive in rajne polzelske in andraške farane 
za + Rudija (obl.) in Jožefo BLAGOTINŠEK 
za + Fortunata BRŠKA                       * maš.:  J.R., L.S. 

za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK  
za + Ožbalta DROBNAKA (obl.) in ostale 
za + Frančiško FLORJANC (7. dan)        * J.R., J.K., N.D. 
 

PONEDELJEK * Vilibald, škof * (b. sl. Anton Vovk, škof)    
07. 07. 2014 

 

  POLZELA 

 

7.00 
 

 … 
 

za + Marijo STROPNIK in vse njene 
 

TOREK * Kilijan, škof, mučenec * Prokopij Palestinski, škof, mučenec      
08. 07. 2014 

 

  POLZELA 

 

19.00  … 
 … 

 

za + Darinko STANKO (30. dan) 
za + Draga PFEIFERJA (obl.)                  * maš.:  J.B., N.D. 
 

SREDA *  Avguštin Zhao in drugi kitajski mučenci * Veronika Giuliani   
09. 07. 2014 

 

  POLZELA 

   

 

  7.00 
 

 

 … 
 … 

 

za + Martina ROJNIKA (8.dan)  
za + Marijo HROVAT in Edvarda  
 

ČETRTEK * Amalija (Alma), redovnica * Antonij Pečarski, menih   
 

10. 07. 2014 
 

  POLZELA 

 

19.00  …  

 

za + Teodorja KOLENCA (8. dan.) 
 

PETEK * Benedikt, opat, zavetnik Evrope * Olga Kijevska, kneginja                    
 

11. 07. 2014 
 

  POLZELA 
 

19.00 
  

  … 
 … 
    

 

za + Štefko (obl.) in Jožeta KAČ 
za + Marijo BLAGOTINŠEK 
                                                                                   * maš.:  J.B., J.K. 
 

SOBOTA * Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca * Leon, opat 
 
 
 

12. 07. 2014 
 

  POLZELA 

 

19.00 
  

 … 
 

za + Ludvika REGORŠKA  
 

NEDELJA * 15. MED LETOM * Henrik (Hinko) II., cesar 
 

13. 07. 2014 
 

 

 

  POLZELA 

  ANDRAŽ 

 
  POLZELA 
 

 

   7.00  
  9.00 
 
10.30 

 

 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

 

za žive in rajne polzelske in andraške farane 
za + Amalijo in Ferdinanda BLAGOTINŠEK 
za + Nandija OBU                               * maš.:  J.R., J.K. 

za + Franca KOLARJA (obl.) in sorodnike  
za + Ivana (obl.) in Tilčko ŽOLNIR 
                                                         * maš.:  J.R., L.S. 

  06.  07.  –  13.  07.       

 

Ne gre za to,  
da obrišemo kakšno solzo 
ali da smo za trenutek sočutni.  
Gre za to, da se ne zadovoljimo s tem,  
da smo srečni sami.                                        (Raul Follereau) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament svetega zakona želita 
skleniti: Sebastjan Repnik, Andraž in 
Goranka Gregorič, Sočerga.  
 
 

 

To nedeljo, 6. junija obhajamo nedel-
jo Slovencev po svetu.  
 
 

 

V času od 27. julija do 10. avgusta bo 
Škofijski ordinariat v Celju zaradi 
dopustov zaprt. Morebitne opravke 
pri tej ustanovi, ki ste jih načrtovali 
za to obdobje opravite prej!    
 
 
 
 
 

 
 

 ROMANJE 
 

 

Slovenski škofje vabijo na slovensko 
hrvaško romanje v hrvaško božjepot-
potno svetišče Ludbreg pri Varaždinu, 
v soboto, 6. septembra. Romanje bo 
vodil celjski škof, msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek, procesijo z relikvijami pre-
dragocene krvi Kristusove, molitev 
in somaševanje slovenskih in hrvaških 
škofov pa bo vodil zagrebški nadškof 
in kardinal Josip Bozanič. Cena 29 €. 
Prijave že sprejemamo v župnišču. 
 
 

 
 

 
 

Če imaš več zdravja, več znanja,  
več vere, več denarja,  
ti ta »več« ne pripada.  
Deliti ga moraš z drugimi. 
 

(Jean Guitton) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V župniji sv. Andraža: Zabukovnik, 
Andraž 114; Golčman, Andraž 116; 
Brunšek, Andraž 113.  Polzela: Pod-
vin pri Polzeli. 

 

 

  KULTURA 
 

 

KD Andraž vabi to nedeljo, 6. julija, s 
pričetkom ob 15. uri na Kmečke igre 
z zabavnim programom na športnem 
igrišču v Andražu. Skupine domačinov 
se bodo pomirile v različnih spret-
nostih oz. v tradicionalnih kmečkih 
opravilih (košnja trave, grabljenje …). 
Sledila bo podelitev nagrad, srečanje. 
V primeru dežja igre odpadejo. 
 
 

 

Dom sv. Jožefa v Celju vabi na večer 
šansonov Jane Kvas s prijatelji instru-
mentalisti. Dogodek bo to nedeljo, 6. 
julija ob 19. uri v atriju Doma. 
 
 

 

V petek, 11. julija ob 18.30 bo v Domu 
sv. Jožefa v Celju gostoval ekumenski 
zbor »Glegra« in pihalni orkester iz 
Švice. Vstop prost – prispevki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  DUHOVNE VAJE 
 

 

Od ponedeljka, 14. julija (12.00) do 
četrtka, 17. julija bodo pri Svetem 
Križu nad Belimi vodami duhovne 
vaje za osnovnošolske ministrante 
in ministrantke. Celoten prispevek 
za duhovne vaje je 30 €. Prijave do 
10. julija pri domačem župniku ali 
neposredno na: tadej.linasi@rkc.si 
ali 041 264 740. Priporočam! 

 
 
 

 

»Kako kaže, 
draga,  

že veš kam 
greva na 
dopust?« 

 
 
 
 
 

 

Oznanila najdete tudi na spletni strani:  
http://zupnija-polzela.rkc.si/. 


