
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Zvečer tistega dne,  
prvega v tednu,  
je prišel Jezus  
pri zaklenjenih vratih (tja), 
kjer so iz strahu pred Judi  
bili učenci,  
stopil v sredo mednje  
in jim rekel:  
»Mir vam bodi!«  
In ko je bil to rekel,  
jim je pokazal roke in stran. 
Razveselili so se učenci,  
ko so videli Gospoda. 
 

(Jn 20, 19-20) 

Tudi k nam prihajaš pri zaprtih vratih, 
k plašljivcem, ki ne upajo odpreti dveri,  

da bi bila njihova vera  
pričevanje vsemu svetu.  

Gospoda smo videli!  
Bi morali oznanjati  

v besedah in dejanju,  
zato se ti zahvaljujemo,  

da nam, vstali Odrešenik,  
prizanašaš in nam  

naklanjaš čas  
za tiho spreobrnjenje. 

 

B. Golob, Zahvala za Božji kruh.  

Za nas je bil potreben  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pred veliko nočjo duhovniki veliko 
spovedujemo. Včasih koga zanima, 
le česa se ljudje spovedujejo. Vemo, 
da duhovnik ne sme nikoli in v nobe-
nem primeru povedati, kaj je slišal 
pri spovedi, a vendar ne bom prelo-
mil obljube, če bom zapisal splošno 
občutje ljudi, da stalno hitijo, nimajo 
miru. Ne morejo se zbrati – ni časa, 
zatrjujejo. Prav zaradi tega hitenja 
so živčni – nervozni, radi rečejo. Tudi 
se ne počutijo prav srečne, ko tako 
»brez miru« drvijo, nasprotno, veli-
kokrat jih tare tesnoba, če že ne strah 
ali kar depresija. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 

 Trg svete Marjete 1  *  Andraž 69  * 705 00 03 * 041 742 965  * joze.kovacec@rkc.si  

12.   april

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALELUJA 
ALELUJA 



V današnjem evangeliju srečamo 
preplašene učence, ki so se skrivali 
»iz strahu pred Judi« (Jn 20, 9). Ko 
pride mednje vstali Kristus, učence 
pozdravi: 'Mir vam bodi.' Ta pozdrav 
se v današnjem odlomku ponovi 
kar trikrat! Vidimo torej, da vstali 
Kristus vstopa v človeško negotovost, 
v človeški nemir in strah, da bi nam 
prinesel gotovost in mir ter podaril 
pogum.  
 

Kristus, ki je Odrešenik vseh časov, 
prinaša svoj mir vsem ljudem. Tudi 
nam! Samo pomislimo, koliko nemira 
in strahu je v našem času in kako 
Jezusove besede o pogumu in miru 
veljajo tudi nam. Kako se sodobni 
človek ne bi bal onesnaževanja zem-
lje, ptičje gripe in bolezni norih krav, 
pa tudi raka in drugih bolezni? Koga 
ni strah pred osebno prihodnostjo: 
pred staranjem in boleznijo, pred 
prihodnostjo otrok, pred zapušče-
nostjo in osamljenostjo, pred tem, 
da bi bil obnemogel komu v breme? 
Kdo se ne boji žalosti, obupa, depre-
sije ali anksioznih stanj? Zato prosimo 
Gospoda, ki je učencem po vstajenju 
dejal »Ne bojte se!«, da bi verovali, 
da nas ni ustvaril za trpljenje, ampak 
da nam v trpljenju daje orodje za 
vstajenje. Naj v naših srcih pomnoži 
zavest, da nas Vstali spremlja na poti 
našega življenja, kakor je spremljal 
dva učenca na poti v Emavs.  
 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 

 
 

 

Samo tisti, ki v ljubezni zna biti 
zahteven do sebe, lahko zahteva 
ljubezen s strani drugih.        (J.P. II.) 

 

 

  TOMAŽ  
 

 

V Tomaževi osebnosti 
nam sv. Janez prikaže, 
kako lahko naša vera 

v vstajenje raste skozi vse dvome. Že 
od nekdaj je ljudi očarala ta podoba. 
Pogosto pa so gledali nanj kot na 
dvomljivca: ker nas v naši veri vedno 
znova obhaja dvom, se v Tomažu prav 
lahko najdemo. Simpatičen nam je. 
Resnično je naš dvojnik, ki izkazuje 
prav to, kar sami čutimo. 
  

Tomaža ni bilo zraven, ko se je Jezus 
na velikonočni večer prikazal učen-
cem in jim vdihnil Svetega Duha. Ko 
so mu pripovedovali, temu ni mogel 
verjeti. V resnici Tomaž tu ni dvom-
ljivec, ampak tisti, ki želi vse izkusiti. 
Ne zadovolji se s tem, da bi samo 
sprejel, kar mu drugi povedo. Sam 
bi rad videl, otipal, se dotaknil – le 
tako bo pripravljen verjeti.  
 

Janez nas vabi, naj gremo v Tomaževo 
šolo in se kot on učimo sprejemati 
vero v vstajenje. Naša vera potrebuje 
izkušnjo ...  
 

Jezus je Tomažu dopustil, česar ni do-
volil Mariji Magdaleni: dotik svojih 
rok in strani. Na velikonočni večer je 
svojim učencem samo pokazal svoje 
roke in stran. Sedaj pa spodbudi To-
maža, naj svoje prste položi v sledove 
žebljev na rokah, z roko pa naj se 
dotakne njegove rane na prsih. Med 
evharistijo Jezus ni le med nami, daje 
priložnost tudi nam, da se ga dotak-
nemo. Vsakokrat ko nam podari svoje 
telo v podobi kruha v naše roke, 
položimo prste v njegove rane. 
 

A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 
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NEDELJA * 12. 4. 2015  * 2. VELIKONOČNA, BOŽJEGA USMILJENJA 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
POLZELA  10.30 

 

G.OLJKA 10.30 
 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Ivana in Frančiško ZABUKOVNIK – zdravje 
… za + Jožefo GUČEK                              * maš.:  Š.D., J.K. 
… za + Ivanko CIMPERMAN 
… za + Carmen POVŠE (1. obl.)                           * maš.: J.B., L.S. 

… za vse + iz družine OCVIRK 
… za + Heleno VRABIČ                             * maš.:  J.R., J.K. 
 

PONEDELJEK * 13. 4. 2015  * Martin I., papež, mučenec * Ida, redovnica. 
 

 

 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Vinka VIDMAJER ml. 
 

TOREK * 14. 4. 2015  *  Lidvina, devica * Tiburcij, Valerijan, Maksim, muč. 
 

 

 

POLZELA  15.30 
POLZELA  19.00 

  

… za + Ano ŠKOBERNE (pogrebna) 
… za + Milana VASLETA in starše 
 

SREDA * 15. 4. 2015 * Paternij, škof * Helena (Jelica) Alzaška, kneginja 
 

  
 

POLZELA    7.00 
 

… za +  Antona in Carmen POVŠE roj. KOMEL 
 

ČETRTEK * 16. 4. 2015  * Bernardka Lurška, d. * Benedikt Jožef Labre, sp. 
 

  
 

POLZELA  18.30 
POLZELA  19.00 

 

… adoracija (razmišljanje pred Najsvetejšim - v tišini) 
… za + Marijo JERŠIČ in vse + JERŠIČEVE 
… za + Jožefa JELENA                              * maš.:  Š.D., J.K. 

… molitev za duhovne poklice 
 

PETEK * 17. 4. 2015  * Simon Barsabejski, škof, mučenec * Robert, opat 
 

 

  

 

POLZELA  19.00 

 
POLZELA  19.45 

  

… za + ŠKOLNIKOVE in JÉZERNIKOVE 
… za + Carmen POVŠE (obl.)                      * maš.:  Š.D., J.K. 

… molitveno srečanje za družine, slavljenje 
 

SOBOTA * 18. 4. 2015  * Evzebij, škof * Sabina Petrilli, red. ustanoviteljica 
 

  
 

 

POLZELA  19.00 
 

  

… za + Marijano (obl.) in Lovrenca OGRIS 
… za + Vojka SATLERJA (obl.) 
… za + Julija OCVIRKA                       * maš.:  J.R., Š.D., J.K. 
  

NEDELJA * 19. 4. 2015  * 3. VELIKONOČNA * Leon IX., papež 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
POLZELA  10.30 

 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Heleno in Štefana BRUNŠEK 
… za + Mileno BLAGOTINŠEK                   * maš.:  Š.D., J.K. 
… za + Danija in Rozalijo VIDMAJER (obl.) 
… za + Ivana BLATNIKA 

… za + VONČINOVE                            * maš.:  J.R., Š.D., J.K. 

  12.  04.  –  19.  04.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 12. aprila, bosta ob 10.30 
dve sv. maši in sicer na Polzeli in na 
Gori Oljki. Lepo vabljeni! 
 
 

 

V četrtek, 16. aprila, po večerni maši, 
bo v veroučni učilnici pod cerkvijo 
sestanek s starši letošnjih polzelskih 
prvoobhajancev. 
 
 

 

V nedeljo, 19. aprila, bomo v Cerkvi 
na slovenskem pričeli teden molitve 
za duhovne poklice, njihovo svetost 
in stanovitnost, pod geslom »Lepo 
je biti s teboj, Jezus!« Ob 15. uri bo 
v Libojah dekanijska molitvena ura 
za nove duhovne poklice. Ob 16. uri 
pa bo sv. maša s somaševanjem 
dekanijskih duhovnikov. 
 
 

 

V nedeljo, 19. aprila, bodo krščeni: 
Tina B., Dobrič; Lana P., Andraž in 
Jan T., Polzela. Veselimo se! 
 
 

 

V sobotni dobrodelni akciji za ljudi 
v pomanjkanju se je zbralo veliko da-
rov. Vsem, ki ste sodelovali s svojim 
prispevkom se polzelska in andraška 
Karitas lepo zahvaljujeta. 
 
 

 

Bolj kot iz tvojih ust naj 
ljubezen govori iz 
nežnosti tvojih rok, iz 
prijaznosti tvojega nasmeha in iz 
pozornosti tvojega srca.   Phil Bosmans 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž:  Plaskan, Andraž 32; Sitar, 
Andraž 32/a; Draksler, Andraž 32/b. 
Na Polzeli: Polzela.  

 

 

  KULTURA  
 

 

 
 
 

  RAZNO  
 

 

V Andražu bo v ponedeljek, 13. aprila, 
začetek obnovitvenih gradbenih del 
ob cerkvi. Otežen bo dostop. Prosimo 
za razumevanje.  
 
 

 

V ponedeljek, 13. aprila ob 18. uri bo 
v Škofijskem domu Vrbje kuharska 
delavnica (ga. Helena Golob). 
 
 

 

V ponedeljek, 14. aprila, ob 9. uri in v 
sredo, 15. aprila, ob 9. uri bo v Ško-
fijskem domu Vrbje dan odprtih vrat 
(urejanje okolice in vrtnarjenje).  
 
 

 

V četrtek, 16. aprila, ob 18. uri bo v 
Škofijskem domu Vrbje kuharski te-
čaj po moško (triki in finte za hitro 
kosilo; g. Matej Pirnat).  
 
 

 

V soboto, 18. aprila, ob 9.00 bo v Domu 
sv. Jožefa v Celju enodnevni orgelski 
seminar s švicarskim organistom Jo-
nasom Herzogom: 'Orgelska tehnika 
in metodika vadenja.' Prijave do 16. 
aprila na 059-073-800, info@jozef.si. 
 
 

 

»Deni svoj prst semkaj in poglej moje 
roke; podaj svojo roko in jo položi 
v mojo stran in ne bodi neveren, 
ampak veren!«    

»Moj Gospod in moj Bog!« 
 

»Ker si me videl, veruješ; blagor 
tistim, ki niso videli in so verovali.« 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


