
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Kakor je mene ljubil Oče,  
sem tudi jaz ljubil vas;  
ostanite v moji ljubezni!  
Ako boste izpolnjevali  
moje zapovedi,  
boste ostali v moji ljubezni, 
kakor sem tudi jaz izpolnil 
zapovedi svojega Očeta in 
ostal v njegovi ljubezni.  
To sem vam rekel,  
da bo moje veselje v vas in  
da se vaše veselje dopolni. 
 

(Jn 15, 9-11) 

Zahvaljen, Gospod, za svojo ljubezen.  
Včasih se sprašujemo, kako da nas 

zmoreš še ljubiti, pogreznjene v srd 
in sovraštvo in v medsebojne prepire.  

Vse stvarstvo si nam izročil v dar,  
mi pa s celine na celino trosimo strup in 
netimo vojne. Kljub vsemu nas varuješ, 
nahranjaš nas s kruhom Življenja in 

nas, težko učljive,  
učiš ljubiti.  

Hvala za  
lepoto narave,  

blagoslovi naše 
 delo in naš počitek. 

 

B. Golob 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kristjani imamo večkrat občutek, da 
nam Cerkev nalaga veliko zapovedi, 
zato si nekateri vero predstavljajo kot 
breme, ki prinaša samo prepovedi in 
obveznosti. Tudi nasprotniki krščan-
stva radi poudarjajo, da je vera ena 
sama prisila, sestavljena iz številnih 
prepovedi in zapovedi, zato sinonim 
za nesvobodo.  
 

Ta kritika pa spregleduje pomen oseb-
nega odnosa. Če nekoga poznamo ali 
smo z njim prijatelji, pa nas prosi za 
pomoč, mu bomo ugodili. Če je naša 
mama bolna, jo bomo obiskali. Če naš 
otrok zboli, ga bomo peljali k zdrav-
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niku. Ker ju imamo radi, ne bomo 
premišljevali, kako težko je izpolniti 
dolžnost do njiju. Mladi mož ljubi svo-
jo ženo in zato niti ne pomisli, da je 
ne bi negoval, ko po prometni nesreči 
ostane priklenjena na posteljo. Osebni 
odnos, pravzaprav ljubezen, spremeni 
naše ravnanje do drugih.  
 

Tudi ljubezen do Boga spremeni naše 
življenje. Jezus pravi: »Kakor je mene 
ljubil Oče, sem tudi jaz ljubil vas.« 
Kristus je povezan z Očetom in spol-
njuje njegovo voljo, mi pa bodimo 
povezani s Kristusom in izpolnjujmo 
njegovo voljo. Če ljubimo Boga, bomo 
izpolnjevali njegove zahteve, njegove 
zapovedi. Če bomo z njim gojili pristen 
osebni odnos v molitvi in pri maši ter 
drugih zakramentih krepili prijatelj-
stvo z njim, nam bodo njegove zapo-
vedi bližje. Problem današnjih ljudi, 
povezan z izpolnjevanjem zapovedi, 
je pravzaprav problem iskrenega 
osebnega odnosa do Boga. Krščanska 
vera ni izpolnjevanje abstraktnih 
predpisov in zapovedi, ampak je hoja 
za Kristusom, hoja po Kristusovih 
stopinjah. Krščanstvo je hoja za ne-
kom, ki nas ima neizmerno rad, mi pa 
ga ljubimo, ko spolnjujemo njegove 
zapovedi: »Če boste spolnjevali moje 
zapovedi, boste ostali v moji ljubezni,« 
pravi Jezus ter dodaja: »Vi ste moji 
prijatelji, če delate, kar vam naročam.« 
Ne moremo govoriti, da ljubimo Boga, 
če ga ne poslušamo in ne upoštevamo, 
kar nam naroča, in če se iz našega 
življenja ne pozna, da imamo z njim 
osebni odnos. 
 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 

 

 

  KAKO DELUJE BOG?  
 

 

Edini pravi smisel 
krščanstva in življenja 
kristjanov je v tem,  
da iz generacije v 

generacijo širijo Božjo dobroto in 
ljubezen, radodarnost in 
odpuščanje vsem ljudem,  
ne glede na raso, jezik in ideologijo. 
 

Krščanstvo mora Božjo ljubezen na 
Zemlji napraviti opazno, občuteno in 
otipljivo.  
 

Bog ne deluje na osnovi odlične 
organizacije verskih ustanov in 
cerkvenega ustroja.  
 

Bog je in je lahko učinkovito prisoten 
le tam, kjer mu ljudje v njegovi 
ljubezni podarjajo roke in noge in 
toplino svojega srca. 
 

Vse je povezano:  Vera v Boga,  
vera v ljudi, vera v življenje.  
Vse je povezano z  
»ljubiti in biti ljubljen«.  
Kdor nikoli ni bil ljubljen,  
kdor nikoli ni izkusil ljubezni,  
težko veruje v Boga, ki je ljubezen. 
Kajti samo v ljubezni je Boga 
mogoče občutiti in izkusiti.  
Samo v ljubezni lahko ljudje najdejo 
vero. 

P. Bosmans, Bog – moja oaza 
 
 
 

 
 
 
 

Življenje je kakor tekmovanje.  
Vsakdo da od sebe, kar le more.  
Kdor se resno bori, ta zmaga. 
 

(Ciril Sorč) 
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NEDELJA * 10. 5. 2015  * 6. VELIKONOČNA * Job, s.p.m          * šmarnice   
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

;   ANDRAŽ   9.00;    POLZELA  10.30 
 

PONEDELJEK * 11. 5. 2015 * Ignacij Lakonijski, redovnik             * šmarnice 
 

PROŠNJI 
DAN 1 

 

POLZELA    7.00 
POLZELA  19.00 

 

… za + Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIK 
… za ugodno vreme in dobro letino 
 

TOREK * 12. 5. 2015  * Leopold Mandič, redovnik * Pankracij, muč.     * šmarnice 
 

PROŠNJI 
DAN 2 

 

POLZELA  19.00 
  

… za ugodno vreme in dobro letino  
… za + Ano ŠKOBERNE (30. dan)                   * maš.:  Š.D., J.K. 
 

SREDA * 13. 5. 2015 * Fatimska Mati božja * Servacij, mučenec          * šmarnice 
 

PROŠNJI 
DAN 3 

 

POLZELA    7.00 
 

POLZELA  19.00 

 

… za 2 + Antona in Julijano SVETKO 
… za ugodno vreme in dobro letino               * maš.:  Š.D., J.K. 
… za + Cvetko MAROVT (8. dan) 
… za + Alojzijo JUG (30. dan)                          * maš.:  J.R., J.K. 
 

ČETRTEK * 14. 5. 2015  * GOSPODOV VNEBOHOD * Bonifacij       * šmarnice 
 

  
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 

 

… za + Antona VAŠLA (8. dan) 
… za srečno operacijo              
… za + Silva (obl.) in Franca OŽIRJA 
… za + družini RAKUN, LIKEB                  * maš.:  Š.D., J.K. 
    po maši: molitev za duhovne poklice 
 

PETEK * 15. 5. 2015  * Izidor, kmet * Zofija (Sonja), mučenka              * šmarnice 
 

 

  

 

POLZELA  19.00 
  

… za + Alojza CIMPERMANA 
… za + Jožeta JELENA                                          *  maš.: Š.D., J.K. 

    po maši: slavljenje, molitev za družine 
 

SOBOTA * 16. 5. 2015  * Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec         * šmarnice 
 

  
 

 

POLZELA  14.00 
ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 
 

  

… za blagoslov in srečo v zakonu (poročna) 
… za + Angelo in Konrada MEKLAV 
… za + Kristino, Miha, Franca GRADIČ, Marijo VOGA 
… za + Marijo SLOKAR (1. obl.) 
… za + Ivana VAJNCERLA (8. dan)         * maš.:  Š.D., J.R., J.K. 
  

NEDELJA * 17. 5. 2015  * 7. VELIKONOČNA * Jošt, pušč.         * šmarnice   
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
 
POLZELA  10.30 

 
 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Ferdinanda, Frančiško, Martino BLAGOTINŠEK 
… za + Angelo MEKLAV in vse MEKLAVOVE 
… za + Antonijo in Bernarda PIREC (obl.)     * J.R., Š.D., J.K. 
… za + Marijo TERGLAV, 2 Petra, vse SPRONGOVE  
… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 

… za + Vesno SIVEC (obl.), Dragico TURKUŠ  * J.B., Š.D., L.S. 

  10.  05.  –  17.  05.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Sveti zakon želita skleniti: ženin Janez 
Potočnik, Breg, Cesta v gaj; nevesta 
Valentina Hari, Breg, Savinjska cesta.  
 
 

 

To nedeljo, 10. maja bo skupina 'Pota' 
pri obeh mašah na Polzeli predstavila 
njihov projekt odprave v Indijo.   
 

 

V ponedeljek, 11., torek, 12. in sredo, 
13. maja so prošnji dnevi; molili bomo 
za ugodno vreme in dobro letino.   
 

 

V četrtek, 14. maja je praznik Gospo-
dovega vnebohoda. Dodatna maša.  
 
 

 

V soboto, 16. maja, ob 10. uri bo v 
slovenskem narodnem svetišču na 
Brezjah slovesna sv. maša, spomin na 
konec II. svetovne vojne in molitev 
za žrtve medvojnega in povojnega 
nasilja. Srečanje pa ne želi biti le spo-
min, ampak tudi izraz pripravljenosti, 
da gradimo mir in spravo na vseh 
ravneh naše Cerkve in domovine. 
Vabijo slovenski škofje. 
 
 

 

V nedeljo, 17. maja, ob 15. uri bo v 
Marijini cerkvi v Celju molitvena ura 
za duhovne poklice, nato ob 16. uri 
slovesna škofova maša. Duhovniški 
svet celjske škofije je namreč sklenil, 
da bomo 10. obletnico škofije obha-
jali v znamenju pomnožene in poglo-
bljene molitve za duhovne poklice. 
Po maši bo pogostitev in prijateljsko 
srečanje na Prešernovi ulici.  
  
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu:  Zabukovnik, Dobrič 21; 
Gaberšek, Dobrič 27; Gaberšek, Dob-
rič 25. Na Polzeli: Ločica ob Savinji.  

 

 

  RAZNO  
 

 

Slovenska karitas, Kristanova 
ulica 1, 1000 Ljubljana. SI56 

0214 0001 5556 761. Namen: Potres 
Nepal, Sklic: SI00 880, Koda namena: 
CHAR, BIC banke: LJBASI2X. 
 
 

 

Župnija Griže pripravlja za čas počitnic 
25. jubilejno počitnikovanje otrok od 
1. do 9. razreda v Ankaranu - tudi za 
otroke iz drugih župnij. Vsako leto 
počitnikuje med 130 in 150 otrok. 
Program nosi naslov: Hura prosti čas – 
Ankaran 2015: »Hočem biti svet«. V 
program so vključena: duhovna 
razmišljanja, plavanje, animacijske, 
športne in razvedrilne igre. Termini: 
* 6. do 12. julij; * 12. do 18. julij. Polna 
cena je 155 €, računajo pa na popust 
zaradi sponzorskih sredstev. Prijav-
nice in več informacij dobite tudi v 
našem župnišču. Ne odlašajte!   

 
 
 

 
 

Vsakdo čuti v Marijini 
bližini samo toplo 

ljubezen in dobroto srca,  
ki mu nič človeškega ni tuje in ki čuti 

vsako človeško stisko kot svojo. 
 

                (Dominik Thalhammer) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  KULTURA  
 

 

V soboto, 16. maja, ob 19. uri bo v 
Kulturnem domu na Polzeli koncert 
Pihalnega orkestra KGD Cecilija Pol-
zela. Vstop prost! Vabljeni! 
 
 

 

V nedeljo, 17. maja, ob 16. uri bo na 
Gori Oljki tradicionalno srečanje pev-
skih zborov občine Polzela. Sodeloval 
bo tudi Pihalni orkester KGD Cecilija 
Polzela. Lepo vabljeni! 

 
 
 

  
 
 


