
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Resnično, resnično,  
povem vam:  
»Če pšenično zrno ne pade  
v zemljo in ne umre,  
ostane sámo;  
če pa umre,  
obrodi obilo sadu.  
Kdor ljubi svoje življenje,  
ga bo izgubil;  
in kdor svoje življenje  
na tem svetu sovraži,  
ga bo ohranil 
za večno življenje.« 
 

(Jn 12, 24-25) 

Pomagaj mi širiti povsod tvoj vonj,  
o Jezus. Kamorkoli grem, prevzemi 

mojo dušo s svojim Duhom in svojim 
 življenjem. Postani popolni gospodar  

mojega bitja, da bo moje življenje 
 žarek tvoje ljubezni.  
Vsak človek, ki se mi  

približa, naj doživi tvojo 
 navzočnost v meni.  

Tako bom sijala 
 s tvojim sijajem in 

bom žarek  
tvoje ljubezni. 

 

mati Terezija, Bog ljubi po nas. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ni treba postati vrhunski analitik 
sodobne družbe, da bi ugotovil, da 
danes ljudje niso odprti za darovanje. 
Pri vzgoji otrok in mladih o tem sko-
raj ne govorimo več, še manj pa to 
prakticiramo. Če boste dejali staršem, 
naj v nedeljo pripeljejo otroke k maši, 
bodo odgovorili: »O, nikar, pustite jih, 
saj je to edini dan v tednu, ko se lahko 
malo naspijo!« Mladi največkrat niso 
sposobni niti majhne žrtve za druge, 
zato hitro obupajo. Nimajo vztraj-
nosti, ker jih starši tega niso naučili. 
Moderni starši bi se morali zavedati, 
da bodo sami prve žrtve te napačne 
vzgoje. Otroci, ki jih roditelji niso 
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naučili žrtvovanja, ne bodo skrbeli 
za starše, ko bodo onemogli. 
 

Danes se darovanja za druge izo-
gibamo na daleč in večina ljudi ni 
sposobna živeti za druge. Posledica 
tega je, da je svet poln osamljenih lju-
di. Kristus v današnjem evangeliju 
pravi: »Kdor ima rad svoje življenje, 
ga bo izgubil«. Obsoja sebičnost kot 
nemodro obnašanje, torej obsoja 
vzgojo, ki je usmerjena samo v plačilo 
in ne vodi k delu za druge. 
 

»Če pšenično zrno ne pade v zemljo 
in ne umre, ostane samo; če pa umre, 
obrodi obilo sadu« (prim. Jn 12,24). 
Darovanje za druge je zakon življenja. 
Če se nismo sposobni darovati za dru-
ge, ostajamo osamljeni. Ni naključje, 
da v naši družbi živi toliko osamlje-
nih ljudi. Življenje za druge premaga 
človeško osamljenost.  
 

Sporočilo današnjega evangelija nas 
uvaja v sporočilo velike noči: v našem 
življenju bo ostalo samo to, kar bomo 
zapisali v Božjo ljubezen. Naj nam 
Gospod poživi vero, da bo samo to, 
kar bo s Kristusom umrlo, z njim 
tretji dan tudi vstalo. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

 

 
Šola življenja je Božja šola.  
Sprejeti je treba tudi udarce.  

A kovali nas bodo v  
krščansko osebnost le tedaj,  

če bomo v dnu duše prepričani,  
da kladivo vihti roka Boga,  

ki nas ljubi. 
 

(Franc Sodja) 

 

 

  ROŽNI VENEC  
 

 

Pred leti sem pobral 
avtoštoparja, ki je 

imel okrog vratu 
obešen rožni venec. Vprašal sem ga, 
ali je sodeloval v vojni na Hrvaškem, 
kajti tam so vojaki pogosto tako nosili 
molek.  
 

»Ne,« je odgovoril. »Ko je stara mama 
umrla, sem jaz vzel to ‘verižico’. Bila 
je njena. Ona je bila tako dobra z mano. 
Starši so se zanimali za kariero in me 
niso versko vzgajali, ona pa je imela 
vedno čas zame in mi je govorila o 
Bogu. To je spomin nanjo, na njeno 
dobroto. Najbrž bom nekega dne 
postal tudi jaz veren, kot je bila ona, 
ker je bila tako dobra z menoj.«  
 

Stare mame že dolgo ni več, njena 
žrtev za vnuka pa je ostala. Šele ko 
bo pšenično zrno umrlo, bo lahko 
obrodilo sad. Koliko podobnih pri-
merov sem srečal, da je vzgoja oz. 
prizadevanje nekega človeka doži-
velo sad, ko se je on izničil ali ko ga 
ni bilo več. To je upanje za številne 
ljudi, ki ne vidijo sadov svoje vzgoje 
ali svojega dela. 
 

B. Rustja 

 
 
 

 

 
Vera je za mnoge dediščina,  
ki prehaja iz roda v rod  
kot kakšna stara ura.  
Obuja spomine,  
vendar ne tiktaka več. 
 

(Phil Bosmans) 
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PONEDELJEK * 23. 3. 2015  * Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof 
 

 

 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Marijo in Jožefa JOŠOVC 
 

TOREK * 24. 3. 2015  * Katarina Švedska, redovnica * Dionizij Palestinski 

 
 

ANDRAŽ  17.00 
POLZELA  18.00 

  

… za + Ido PAJENK (obl.), vse BRŠEKOVE, ROGELŠEKOVE 
… za + Heleno VRABIČ 
… za + Marjana JANŽOVNIKA (1. obl.)            * maš.: Š.D., J.K. 
 

SREDA * 25. 3. 2015 * GOSPODOVO OZNANJENJE * Rebeka 
 

  
 

 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ  17.00 

 
 

POLZELA  18.00 

 

… za + Jožija in vse JOZLNOVE 
… za + Nado PODPEČAN (obl.) in vse KOČIJAŽEVE 
… za + Mileno BLAGOTINŠEK 
… za + Ido PAJENK (obl.)                       * maš.: J.R., Š.D., J.K. 
… za + Ano in Maksa TURNŠEK 
… za + Alojzijo ŠALAMON                          * maš.: Š.D., J.K. 

 

ČETRTEK * 26. 3. 2015  * Evgenija, mučenka * Kastul, mučenec 
 

 
 

POLZELA  17.30 
POLZELA  18.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Vinka in Vero JERŠIČ ter starše 
… za + Antona RIBARJA (obl.)                     * maš.: J.R., J.K. 
 

PETEK * 27. 3. 2015  * + * Peregrin, redovnik * Gelazij, škof 
 

  
 

ANDRAŽ  16.30 
ANDRAŽ  17.00 
POLZELA  17.30 
POLZELA  18.00 

  

… pobožnost križevega pota 
… za + Ivana DRAKSLERJA (obl.) 
… pobožnost križevega pota 
… za + Matildo ŠTORMAN in KOLŠEKOVE 
… za + Alojzijo in Rudolfa KORBER 
… za + Stanislava GROBELŠKA (obl.) 
… za + Davida VELEPIČA (obl.)              * maš.: J.R,  J.B., Š.D., J.K. 
 

SOBOTA * 28 3. 2015  * Proterij, škof * Vojan (Bojan), knez 

 
 

POLZELA  10.00 
ANDRAŽ  17.00 
POLZELA  18.00 
 

  

… romarski križev pot z Vimperka na Goro Oljko 
… za + Antona OGRAJENŠKA in vse GRMOVŠEKOVE 
… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 
… za + Ivana BLATNIKA 
… za + Anico HREN                              * maš.: J.R.,  Š.D., J.K. 
  

NEDELJA * 29. 3. 2015  * 6. POSTNA - CVETNA * Bertold, red. u. 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 
 
POLZELA  10.30 

 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + starše in sorodnike VODOVNIK 
… za + Ivana in sorodnike DUŠIČ              * maš.: Š.D., J.K. 
… za + Milana VASLETA in starše 
… za + Heleno OCVIRK in starše OCVIRK  
… za + Jožico, Anico, Marico VAŠL 
… za + Branka MIKLAVŽINA                * maš.: J.R,  J.B., Š.D., L.S. 

  23.  03.  –  29.  03.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

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

 

V sredo, 25. marca bomo obhajali 
praznik Gospodovega oznanjenja. 
To je tudi dan staršev oz. materinski 
dan. Večerni maši v Andražu in na 
Polzeli bosta zato zaznamovani s to 
vsebino. Oblikovali jih bodo otroci. 
 
 

 

V sredo bo zaključek tedna družine.  
 
 

 

V četrtek, 26. marca ob 18. uri bo v 
celjski stolnici slovesnost podelitve 
blagoslovljenih pastoralnih načrtov. 
Vabi pastoralna služba in škof. 
 
 

 

V četrtek, 26. marca po večerni maši 
bo v župnišču na Polzeli srečanje za-
konske skupine.  
 
 

 

V petek, 27. marca bo v okviru radij-
skega misijona celodnevno spovedo-
vanje tudi v petrovški baziliki.  
 
 

 

V soboto, 28. marca, s pričetkom ob 
10. uri na Vimperku bo tradicionalni 
križev pot na Goro Oljko. Lepo vab-
ljeni verniki vseh generacij. 
 
 

 

V nedeljo, 29. marca bodo blagoslovi 
butaric, oljčnih vejic in zelenja med 
oz. pred vsemi svetimi mašami. 
  
 

 

V torek, 30. marca ob 18. uri bo v  
Novem kloštru duhovna obnova za 
ženske, gospe in dekleta. 

 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Sitar, Andraž 38 in 46; Štrigl, 
Andraž 39/a; Bršek, Andraž 37. 
Polzela: Breg pri Polzeli.  

 
 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

To nedeljo, 22. marca ob 17. uri bo v 
Športni dvorani na Polzeli Dobrodelni 
koncert za Županov sklad. Vstopnice 
so na razpolago tudi pred cerkvijo!  
 
 

 

Ein Karem, stičišče generacij Škofijske 
karitas Celje vabi v prostore Škofij-
skega doma Vrbje, Žalec: ponedeljek, 
23. marca ob 9. uri na tečaj pletenja 
košar (F. Hrastnik); torek, 24. marca 
od 8.30 do 10.00 na tečaj italijanščine 
(Elvis M.); četrtek, 26. marca ob 10. uri. 

 
 

  RAZNO  
 

 

V tedniku Družina ste naročniki prejeli 
glasovalni list za referendum: »Za ot-
roke gre«. List podpišete na Upravni 
enoti v Žalcu ali v Velenju in ga oddate 
dežurnemu pred Upravno enoto. Liste 
najdete tudi ob izhodu iz cerkev.  
 
 
 
 

 

  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. 
 
 

 

Škofjeloški pasijon - termini prikazov: 
Tiha sobota, 21. marca ob 20.00 uri. 
Tiha nedelja, 22. marca ob 16.00 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!« - termina uprizoritev sta: 
Cvetna sobota, 28. marca, ob 19. uri. 
Cvetna nedelja, 29. marca, ob 19. uri. 
Predstavi v Športnem centru Ribnica. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


