
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Bog namreč svojega Sina  
ni poslal na svet,  
da bi svet obsodil,  
marveč da bi se  
svet po njem rešil.  
Kdor vanj veruje,  
ne bo obsojen;  
kdor pa ne veruje,  
je že v obsodbi,  
ker ne veruje v ime 
edinorojenega Sina Božjega.  
Obsodba pa je v tem,  
da je na svet prišla luč,  
pa so ljudje bolj vzljubili 
temo ko luč, zakaj njih dela  
so bila hudobna.  

 

(Jn 3, 17-19) 

Sina si poslal na svet, da bi nas rešil 
večne stiske. Nisi ga poslal gospodovat.  

Bil je vsem služabnik,  
velik v človeški preprostosti,  

pripravljen prehoditi daljave,  
da bi oznanjal zapoved ljubezni.  

Verujemo vanj,   
ne odreci nam mesta  

na svoji desnici in daj,  
da se očistimo  

v ognju spokornosti. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Pred časom sem neki novinarki nare-
dil uslugo, saj sem ji poiskal podatke, 
za katere se je zdelo, da jih ni mogoče 
dobiti. Ko je stopila v pisarno, sem ji 
dejal: »A ste že pomislili, da vas ima 
Bog rad, kajti problem je rešen?« Ob 
teh besedah je osupnila in dobesedno 
stopila korak nazaj. Najbrž ji ni do 
takrat česa takega še nihče rekel. 
Predvidevam, da so ji včasih že za-
grozili, da jo bo Bog kaznoval, da se 
ji bo maščeval ali kaj podobnega, a 
da jo ljubi – tega ji ni še nihče rekel. 
Zato me njena reakcija ni presenetila. 
In vendar je osnovno sporočilo krš-
čanstva misel, zapisana v Janezovem 
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evangeliju: »Bog je svet tako ljubil, 
da je dal svojega edinorojenega Sina, 
da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne 
pogubil« (Jn 3,16). 
 

Nekateri trdijo: tudi če bi se zgubilo 
celo Sveto pismo in bi se ohranil le 
zgornji stavek, bi bilo dovolj, saj ta 
povzema sporočilo Božjega razodet-
ja. Prav ta stavek najprej sprašuje 
vest kristjanom: kaj smo naredili iz 
temeljnega sporočila Svetega pisma, 
da ljudje bolj poznajo Boga kot maš-
čevalca ali »policista«, ne pa kot Boga 
neizmerne ljubezni. 
 

Človek, ki se zaveda, da ga Bog ljubi, 
bo sposoben storiti velike stvari. 
Mati Terezija je večkrat dejala, da 
mora deliti ljubezen ljudem, ker jo 
toliko prejema pri Bogu. In vemo, da 
je ta žena ljudem dala veliko ljubezni. 
Vemo pa tudi, da je to zmogla, ker se 
je zavedala, da njo Bog ljubi. 
 

Ni bojazni, da bi človek to ljubezen 
izkoriščal za to, da bi grešil pod pre-
tvezo: če me Bog ljubi, potem lahko 
grešim, saj mi bo tako in tako odpustil 
prestopke. Res je ravno nasprotno: 
človek namreč greši zaradi pomanj-
kanja ljubezni ali bolje rečeno, zaradi 
nesprejemanja Ljubezni, ki ga čaka 
v srcu.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

 

 

Naše življenje je čudovit mozaik,  

sestavljen iz tisočerih  

drobnih dogodkov in doživljajev  

in trpljenja,  

od prvih otroških let pa do smrti. 
 

(Cvetana Priol) 

 

 

  KRISTUSOV POGLED  
 

 

Slikar, duhovnik p. Marko 
Rupnik v knjigi opisuje sre-
čanje s študentom. Z njim 

se je pogovarjal v svojem slikarskem 
ateljeju, kjer je imel na velikem platnu 
narisan obraz Jezusa Kristusa. S  fan-
tom sta sedela vsak na svoji strani 
stojala. Slikar je obiskovalca vprašal, 
koga gleda Kristus, in fant mu je odgo-
voril, da njega. Nato mu je predlagal, 
naj vstane in mu korak za korakom 
prihaja naproti. Pater mu je rekel: 
»Sedaj si sam in imaš glavo polno hu-
dobnih, nasilnih misli. Kaj pa Kristus?« 
»Gleda me,« mu odgovori.  
 

Z naslednjim korakom mu pravi: 
»Sedaj si s svojimi prijatelji, pijan, v 
soboto zvečer. In Kristus?«  
»Gleda me z isto dobrohotnostjo,« 
odgovori študent. 
 

Še dvakrat je pater Marko izrazil dva 
življenjska dogodka iz fantovega 
življenja, in študent mu je podobno 
odgovoril. Nato pa mu je pater dejal: 
»Ko boš v vseh teh življenjskih oko-
liščinah čutil na sebi ta sočutni in 
usmiljeni Kristusov pogled, boš zares 
duhoven človek. Znova boš popolnoma 
celosten, blizu boš temu, kar imenu-
jemo notranji mir, vedrina duše. Ko 
se boš zalotil v njegovem usmiljenem 
pogledu in boš začutil, kako te kot 
balzam ovija ljubezen, se bodo spre-
menile vse situacije, ki sva jih omenila. 
Človek se spremeni zaradi ljubezni, 
ki mu zalije srce.« 
 

Prosimo Gospoda, naj na sebi vedno 
čutimo njegov ljubeči pogled. 

 

Po knjigi: V plamenih gorečega grma 
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 NEDELJA * 15. 3. 2015  * 4. POSTNA - PAPEŠKA * Ludovika de Marillac 
 

 

 

 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
POLZELA  10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Štefana, Marijo in Vinka BLAGOTINŠEK 
… za + Friderika ZABUKOVNIKA                  * m.: Š.D., J.K. 
… za + Mihaela (obl.) in Kristino SATLER 
… za 2 + Ivana, Elo, Jožeta ŽIVORTNIK, Stanislava RIBIČA 
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR 
… za + Miciko RAKUN                       * maš.: J.R,  J.V., Š.D., L.S. 
 

PONEDELJEK * 16. 3. 2015  * Hilarij O., š. * smrtni dan bsl. Danijela Halasa 
 

 

 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Martina, Jožefo NABERŠNIK, Marijo BOŽIČEK 
 

TOREK * 17. 3. 2015  * Patrik (Patricij), škof, misijonar * Jedrt (Jerica) 

 
 

POLZELA  18.00 
  

… za + Jakoba in Ano UDRIH (obl.) ter starše ULAGA 
 

SREDA * 18. 3. 2015  * Ciril J., škof, c.u. * smrtni dan bsl. p. Vendelina Vošnjaka 
 

  
 

 

POLZELA    7.00 
POLZELA    7.30 

 

… pobožnost križevega pota 
… za + Anico (obl.) in Stanka KOŠEC 

 

ČETRTEK * 19. 3. 2015  * JOŽEF, Jezusov rednik * začetek tedna družine 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ  17.00 
POLZELA  18.00 

 

… za + Jožico, Anico in Marico VAŠL 
… za + Jožeta VESENJAKA 
… za + Jožeta JELENA 
… za + Jožefa KODRETA 
… za + Jožefa RIBIČA                         * maš.: J.R.,  Š.D., J.K. 
 

PETEK * 20. 3. 2015  * + * Klavdija, mučenka * Kutbert, opat 
 

 ANDRAŽ 16.30 
 POLZELA 17.30 

 križev pot 

 

ANDRAŽ  17.00 
 

POLZELA  18.00 

  

… za + Stanislavo VIDMAJER (1. obl.) 
… v dober namen                                      * maš.: Š.D., J.K. 
… za + Stanislava ROMIHA in sorodnike 
… za + Jožeta PENCLJA (30. dan)                        * maš.: Š.D., J.K. 
 

SOBOTA * 21 3. 2015  * Serapion, škof, mučenec * Nikolaj iz Flüe, kmet 

 
 

POLZELA  18.00 
 

  

… za + Dorico ŽURBI (obl.), Ano in Frančiško 
… za + Martina in Marijo HRUŠOVAR 
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ            * maš.: J.R.,  Š.D., J.K. 
  

NEDELJA * 22. 3. 2015  * 5. POSTNA * Lea, spokornica 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 
 
POLZELA  10.30 

 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Antona REBERNIKA, vse KUKENBERŠEKOVE 
… za + Silva, starše ŠTRIGL, očeta Srečka KNEZ  * Š.D., J.K. 
… za + Jožefo HRIBERNIK in ostale              _/TURKUŠ 
… za + Martino, Antona KUKEC, Vesno SIVEC, Dragico  
… za + Marijo OCVIRK ter Eriko in starše OCVIRK  
… za + Marijo PIHLER                             * maš.: J.R,  J.B., Š.D., L.S. 

  15.  03.  –  22.  03.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 15. marca po maši ob 9. uri 
bo v Andražu blagoslov traktorjev. 
 
 

 

To nedeljo, 15. marca ob 15. uri bo 
v Marijini cerkvi v Celju molitvena 
ura za duhovne poklice, ki jo organi-
zira in vodi dekanija Žalec. Ob 16. uri 
bo sv. maša. Prisrčno vabljeni. 
 
 

 

V četrtek, 19. marca, na slovesni praz-
nik sv. Jožefa bosta na Polzeli maši 
zjutraj ob 7. uri in zvečer ob 18. uri, 
v Andražu pa ob 17. uri!  
 
 

 

V četrtek, 19. marca se prične teden 
družine. Letošnji moto: »Ljubezen je 
naše poslanstvo«. Molimo v ta namen. 
 
 

 

V soboto, 21. marca od 9.30 do 12. ure, 
bo v Jožefovi dvorani Jožefovega doma 
v Celju tečaj za oblikovanje bralcev 
Božje besede. Vodi prof. Jože Faganel. 
za bralce beril. Tečaj je brezplačen – 
prostovoljni prispevki. Prosijo za 
prijave na 059-073-800, info@jozef.si. 
 
 

 

V nedeljo, 22. marca po sv. maši bo 
v andraškem župnišču sestanek s 
starši andraških prvoobhajancev. 
  
 

 

  ROMANJE  
 

 

Na znameniti Škofjeloški pasijon bo 
v ponedeljek, 6. aprila, predvidoma 
ob 13.15, tudi iz našega konca peljal 
posebni avtobus. Cena vstopnice in 
prevoza 21 € za prizorišče C, D; 28 € 
za prizorišče A. Informacije in prijave: 
Vilma Tekavc, 040 728 217. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Čremožnik, Dobrič 16; Maj-
henič, Dobrič 17.  Polzela: Breg.  

 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

To nedeljo, 15. marca ob 16. uri bo v 
Preboldu dobrodelni koncert »Pesem 
staršem«. Cena vstopnice je 8 €. 
 
 

 

V nedeljo, 22. marca ob 17. uri bo v 
Športni dvorani na Polzeli Dobrodelni 
koncert za Županov sklad. Vstopnice!  
 
 
 
 
 
 
 

 

  RAZNO  
 

 

To nedeljo, 15. marca, ob 18. uri bo v 
Kulturnem domu Polzela gledališka 
predstava, komedija »Češpe na figi« 
v izvedbi KD Brce, Gabrovica pri Kom-
nu; režija: Sergej Verč.  
 
 

 

V soboto, 21. marca od 9.30 do 12. ure, 
bo v Jožefovi dvorani Jožefovega doma 
v Celju tečaj za oblikovanje bralcev 
Božje besede. Vodi prof. Jože Faganel. 
za bralce beril. Tečaj je brezplačen – 
prostovoljni prispevki. Prosijo za 
prijave na 059-073-800, info@jozef.si. 
 
 

 

Društvo prijateljev mladine Andraž 
v nedeljo, 29. marca po maši (ob 10. 
uri), organizira mini kreativno delav-
nico na temo Velika noč. Delavnica bo 
v prostorih Doma krajanov Andraž. 
Lepo vabljeni vsi otroci. 
 
 

 

Škofjeloški pasijon - termini prikazov: 
Tiha sobota, 21. marca ob 20. uri. 
Tiha nedelja, 22. marca ob 16. uri. 
Cvetni petek, 27. marca ob 18. uri - š. p. 
Cvetna sobota, 28. marca ob 20. uri. 
Cvetna nedelja, 29. marca ob 16. uri.  
 
 

 

Ribniški pasijon »To delajte v moj 
spomin!« - termini uprizoritev: 
Sobota, 28. marca, ob 19. uri. 
Nedelja, 29. marca, ob 19. uri. 
Predstavi v Športnem centru Ribnica. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


