
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Dokler sem bil med njimi,  
sem jih varoval in nobeden  
izmed njih se ni pogubil,  
razen sinu pogubljenja,  
da se spolni pismo.  
Zdaj pa grem k tebi;  
in o tem govorim na svetu,  
da bi imeli v sebi polnost  
mojega veselja ...  
Ne prosim, da jih  
vzameš s sveta, ampak  
da jih varuješ hudega.  
 

(Jn 17, 12-14) 

Na prvih straneh svetovnega tiska je 
zate le malo prostora. Komaj da kak 
satelit posreduje drobtinico tvojega 

nauka. Kot mala čreda živimo  
v občestvu bratov in sester po veri. 

V različnih deželah prebivamo, 
uživamo različne sadove zemlje,  

živo vodo pa zajemamo  
iz istega studenca.  

Naša molitev hiti v nebo  
skozi brezžične daljave v  

bližino tvoje navzočnosti.  
Naj se nikdar ne  

pretrga zveza, med  
teboj in nami, Gospod. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V evangeliju današnje nedelje se sre-
čamo z besedami, ki jih je Kristus 
izrekel, preden je šel v smrt, in so za 
kristjane svete še na poseben način. 
Med zadnjimi Kristusovimi besedami 
je tudi molitev za učence, ki bodo 
nadaljevali njegovo delo. In za kaj 
Kristus prosi Očeta? 
 

Najprej prosi, da bi učenci ostali 
zvesti: »Ohrani jih v svojem imenu.« 
Pomenljivo je, da tudi danes njegovi 
učenci nismo zvesti. Hitro se navdu-
šimo za Kristusa, a kmalu odnehamo. 
Radi gremo k maši za velike prazni-
ke, da bi bili zvesti nedeljo za nedeljo, 
pa nas zmanjka. Koliko zakoncev ne 
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zmore biti zvestih zakramentu … 
Pomislimo tudi na »zvestobo« bir-
mancev. 
 

Dalje Kristus prosi za enost med 
učenci: »Da bodo eno kakor midva.« 
Razdeljenost Jezusovih učencev je 
stalni vzrok pohujšanja in medseboj-
ne razprtije zmanjšujejo moč našega 
pričevanja.  
 

Kristus prosi tudi, da bi bili učenci 
posvečeni v resnici: »Posveti jih v 
resnici.« Jezus je razodetje nevidnega 
Boga. Resnica za nas ni abstrakten 
pojem, ampak oseba Jezusa Kristusa. 
Biti nezvesti Resnici zato pomeni 
biti nezvesti Bogu. Kako hitro lahko 
krščanski nauk zožimo na abstraktno 
učenje, pozabljamo pa na oseben 
odnos z Resnico, ki je Kristus sam. 
  

Zanimivo, da na nedeljo, ko beremo 
besede o resnici, v Cerkvi obhajamo 
nedeljo javnih občil. Naj se zato da-
nes dviga naša prošnja k Gospodu, 
da bi bili tudi mi, njegovi sodobni 
učenci, ki živimo v svetu medijske 
kulture, posvečeni v resnici tako da 
bomo kritično sprejemali medijska 
sporočila. Naj v povezanosti s Kris-
tusom, ki je Resnica, razlikujemo 
zrnje od plev.  
 

Kristus dalje prosi, da bi bili učenci 
obvarovani hudega. Ne obljublja jim, 
da bodo na svetu brez problemov, 
ampak prosi, da bi imeli moč in bi 
vzdržali. 
 

Tudi ko se mi trudimo, da bi bili Je-
zusovi učenci in prinašalci njegove 
besede svetu, velikokrat naletimo na 
težave. V težavah naj nam bo opora 
dejstvo, da je Kristus z nami. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

  MEDIJI  
 

 

Ponavadi se dan prične 
s kavico in branjem, pos-

lušanjem ali gledanjem novic. To, kar 
smo brali, slišali ali gledali, nas sprem-
lja večino dneva. Včasih v službi mine 
precej časa ob pogovorih o novicah, 
komentarjih ali intervjujih, ki so že 
zjutraj potrkali na vrata našega doma 
ali pa na vrata naših redakcij. Tako 
mediji lahko zbližujejo ljudi, lahko pa 
jih oddaljujejo. Mediji so lahko na 
strani življenja ali pa življenje jem-
ljejo. Mediji ustvarjajo mite ali pa 
uničujejo ljudi. Mediji lahko informi-
rajo in formirajo, lahko pa zavajajo 
in kvarijo ljudi. (...) 
 

V pluralnosti kultur se je Cerkev od-
ločila za novo evangelizacijo. To tudi 
pomeni rešitev krščanske kulture. 
Pri tem absolutno izključuje vsakršno 
nasilje. Papež Frančišek je pravi stra-
teg v razumevanju, vrednotenju in 
upoštevanju kultur. Kamor pride, 
ne pride samo kot katoliški papež, 
ampak tudi kot multikulturni papež. 
Vsemu svetu sporoča, da se ni treba 
bati nikogar in ničesar. V središču 
papeževih sporočil je vedno človek. 
Vsakega človeka hoče prebuditi k 
zavedanju o sebi, o tem, da je ustvar-
jen od Boga in je zato Božja podoba. 
Vsi ljudje imamo zato človeško do-
stojanstvo, ki je nedotakljivo. Odgo-
vorni smo drug za drugega. In to je 
potrebno, da bi danes sredstva ob-
veščanja vedno znova postavljala v 
ospredje – človeka in to v njegovem 
dostojanstvu. Vse ostalo je v službi 
slednjega. 
 

Škof P. Štumpf, Srečanje kat. novianrjev 
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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. 
 

PONEDELJEK * 18. 5. 2015 * Janez I., pp., m. * Feliks Splitski      * šmarnice 
 

 
 

POLZELA    7.00 
POLZELA  19.00 

 

… za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL ter Franca ČEBINA 
… za + Pavlo (obl.) in Ladislava MARJETIČA 
 

TOREK * 19. 5. 2015  * Krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duhovnik      * šmarnice 
 

 
 

ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 

  

… za + Ivano in Marijo ANCLIN              
… za + Lovrenca (obl.) in Marijano OGRIS  
 

SREDA * 20. 5. 2015 * Bernardin Sienski, duhovnik * Hilarij, škof       * šmarnice 
 

 
 

POLZELA    7.00 
POLZELA  19.00 

 

… za + Vero in Štefko SRNOVRŠNIK 
… za + Avgusta in Leopoldino PLASKAN (obl.)             
 

ČETRTEK * 21. 5. 2015  * Krištof Magellanes, duh. In mehiški muč.  * šmarnice 
 

  
 

POLZELA  18.30 
POLZELA  19.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Janka in Rafka LOBNIKA  
    po maši: molitev za duhovne poklice 
 

PETEK * 22. 5. 2015  * Marjeta (Rita) Kasijska, r. * Emil (Milan), m.     * šmarnice 
 

 

  

 

POLZELA  19.00 
  

… za + Kristino NOVAK in ostale JUŽNOVE 
    po maši: slavljenje, molitev za družine 
 

SOBOTA * 23. 5. 2015  * Servul (Socerb) Tržaški, mučenec                  * šmarnice 
 

  
 

 

ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 
 

  

… za + Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠKOVE, GRILOVE 
… za + Ivanko (obl.) in Franca ROVŠNIKA 
… za + Ivana in Marijo TKAVC                  * maš.:  J.R., J.K. 
  

NEDELJA * 24. 5. 2015  * BINKOŠTI * Marija, Pomočnica krist. * šmarnice   
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 
 
POLZELA  10.30 

 
G.OLJKA 10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Zofijo in Damjana JEZERNIKA 
… za + Nado GABERŠEK                          * maš.:  Š.D., J.K. 
… za + Alojza, Marijo, Jožefa VASLE, Alojza ŠTRAVS  
… za + Ivana VAŠLA (obl.), starše in sestre         * Š.D., L.S. 

… za + Franca in Štefanijo GLAVNIK (obl.)  

  17.  05.  –  24.  05.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Sv. zakon želita skleniti: ženin Gregor 
Jezernik, Založe; nevesta Urška Moč-
nik, Vodenovo, Šmarje pri Jelšah. 
 
 

 

To 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.  
 
 

 

Zahvala vsem, ki ste minulo nedeljo 
nagradili mlade iz gibanja 'Pota' za 
delo v Indiji. Še je možno darovati!  
 
 

 

V nedeljo, 24. maja, bo ob 10.30 maša 
tudi na Gori Oljki. Romarji, vabljeni! 
 
 

  ROMANJE 
 

 

V soboto, 23. maja, ob 8.30 bo začetek 
romanja k Mariji Pomočnici kristjanov 
na Rakovnik v Ljubljano in Kurešček. 
Odhod izpred polzelske cerkve. Cena 
26 €. Takojšnje prijave, prosim!   
 
 

 

Župnija Petrovče vabi 13. junija na 
romanje v Madonno della Corona 
(Kronana Mati božja), Sirmione in 
Verono. Odhod iz Petrovč ob 4,30 
zjutraj. Cena je 35,00 €. 
 

 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. V 
Andražu:  Pirec, Andraž 82; Glušič, 
Andraž 109. Na Polzeli: Ločica ob 
Savinji.  

 

 

   1. SV. OBHAJILO  
 

 

PRIPRAVA NA POLZELI: 

 

V četrtek, 21. maja, ob 17.30 program 
ob prvi sv. spovedi in spovedovanje 
1. skupine tretješolcev. Starši prev-
zamejo prvoobhajilne obleke. 
 
 

 

V petek, 22. maja, ob 17.30 program 
ob prvi sv. spovedi in spovedovanje 
2. skupine tretješ olcev. Starši prev-
zamejo prvoobhajilne obleke.  
 
 

 

V nedeljo, 24. maja, od 6.30 do 8.00 
in od 10.00 do 11.30 ure spovedovanje 
za starše, botre in sorodnike. 
 
 
 

 
 
 

 

   1. SV. OBHAJILO  
 

 

PRIPRAVA V  ANDRAŽU: 

 

V nedeljo, 24. maja, od 8.45 do 10.15 
ure spovedovanje za starše, botre in 
sorodnike prvoobhajancev. 
 
 

 

V četrtek, 28. maja, ob 17.00 program 
ob prvi sv. spovedi in spovedovanje 
tretješolcev. 
 
 
 

 

  KULTURA  
 

 

To nedeljo, 17. maja, ob 16. uri bo na 
Gori Oljki 17. srečanje pevskih zborov 
in vokalnih skupin občine Polzela. 
Pridite, »Bomo eno zapeli«. 
 
 

 

Gledališka skupina KUD Polzela vabi 
na premiero komedije 'Trojka, Troj-
kica', ki bo v nedeljo, 24. maja, ob 19. 
uri, s ponovitvijo v nedeljo, 31. maja 
v Kulturnem domu na Polzeli. 
 
 

 

Sreda, 20. maja, od 16. ure dalje bo pri 
sv. Jožefu v Celju 'Dan odprtih vrat': 
ljudski običaji, pogostitev, domači 
pevci, Godba na pihala s Svetine, Fantje 
z Jožefovega hriba. Vstop prost. 

 
 
 

  


