
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tedaj jim je spet rekel:  
»Mir vam bodi!  
Kakor je Oče poslal mene, 
tudi jaz pošljem vas.«  
In po teh besedah je  
dihnil vanje in jim govoril:  
»Prejmite Svetega Duha; 
katerim grehe odpustite,  
so jim odpuščeni;  
katerim jih zadržite,  
so jim zadržani.«  

 

(Jn 20, 21-23) 

Po Svetem Duhu smo eno v tebi,  
z zakramentom krsta sprejeti med 

Božje otroke, dediči in posinovljenci.  
Udje cerkvenega občestva, obdarjeni 
z razumom, ustvarjeni po tvoji podobi.  

V govorici binkoštnih jezikov  
ti pojemo hvalnice:  

belci in črnci,  
pripadniki  

vseh narodov  
in plemen.  

Bogatiš nas  
z razlikami, da bi  

se prepoznali v tvoji edinosti.  
Razsvetljuj nas s Svetim Duhom, 

kadar grešni tavamo skozi temo. 
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Če je ljubezen prava, bo morala prej 
ali slej v trpljenje. To je v naravi lju-
bezni same in tako se je zgodilo Kris-
tusu. Njegova ljubezen do ljudi, ki 
je bila neizmerna, je morala na križ. 
Presenetljivo sem dobil kar nekaj 
odmevov, ki so pritrjevali tej trditvi. 
»Kolikokrat je res v življenju tako!« 
je marsikdo poudarjal. Brez dvoma 
ljubezen pozna darujočo se plat, a 
mora poznati tudi drugo, to je veselo, 
odrešenjsko razsežnost. In to pou-
darja binkošni praznik. 
 

Morda je Cerkev v zgodovini res 
preveč poudarjala žrtvujoči se vidik 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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ALELUJA 
ALELUJA 



Božje ljubezni in tako mnogim ote-
žila stik z Bogom. Toda danes obstaja 
druga nevarnost, da bi kakor večina 
ljudi poudarjali samo radostno raz-
sežnost ljubezni in tako zašli v napačni 
vitalizem, ki ne vzdrži in pade v tre-
nutku, ko se pojavi senca križa. K temu 
je zlasti nagnjena vsa novodobska 
miselnost, ki tako rada govori o »po-
zitivnem« pogledu na življenje, po-
polnoma pa zanemarja darujočo se 
plat ljubezni. Ni naključje, da vam 
računalniški program kot neznani 
besedi podčrta pridevnika darovanj-
ski in trpljenjski … 
 

Obe razsežnosti Božje ljubezni, daru-
joča se (kristološka) in veseleča ali 
radostna (pnevmatološka), sta ne-
ločljivi in sta dve plati ene same 
bleščeče medalje ljubezni. Kristus je 
žrtvujoča se ljubezen, Sveti Duh pa 
je polnost darujoče se ljubezni med 
Očetom in Sinom, je kakor veselje nad 
to žrtvijo. Zato je Sveti Duh Tolažnik. 
To poudari tudi Kristus v današnjem 
evangeliju, ko obljubi Svetega Duha, 
ki bo »Tolažnik« (Jn 15,26) in ga bo 
učencem »poslal Oče«. 
 

Ljudje potrebujemo ta veseli in tola-
žeči vidik ljubezni. Zato je prav bin-
koštni praznik dopolnitev velike noči, 
ki je praznik darujoče se ljubezni.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

 

 
Za večjo slavo Božjo ni potrebno,  
da delaš veliko, ampak dobro! 
 

(sv. Bernardka Lurška) 

 
 

 

  POGOVOR  
 

 

Pri pogovoru z mla-
dimi sem bil prijetno 

presenečen nad zavestjo, ki je vedno 
bolj pogosta, čeprav se mi je zdelo, 
da se ta slika s prihodom modernih 
tehnologij izgublja. Mladim je izrazito 
pomemben oseben stik in na visoko 
mesto v odnosu postavljajo pogovor. 
Vedno bolj sem tudi prepričan, da 
mnogi mladi želijo, da ima vera vlogo 
v partnerskem odnosu, ki je ne želijo 
kar tako zavreči. Če ne drugače, si 
želijo, da partner spoštuje vero dru-
gega in da je zelo dobrodošlo čim 
prej spregovoriti o vprašanju vere 
v odnosu, ker se neizrečene besede 
lahko kasneje slabo obrestujejo. 
 

Iskreno si želim, da bi zaljubljenci v 
tem Marijinem mesecu našli čas, da 
gredo skupaj tudi k šmarnicam in (če 
še niso) med seboj pogumno sprego-
vorijo tudi o veri.  
 

Naj pomladna zaljubljenost pogumno 
prerašča v ljubezen! 

       Po: R. Friškovec 
 

 

 

YOUCAT  –  katekizem 
 

Kjer besede niso dovolj, 
da bi Boga hvalili, nam 

pride na pomoč glasba.  
 

Ko se obračamo na Boga, ostane ved-
no nekaj neizrekljivega in neizreče-
nega. Tedaj lahko vskoči glasba. V 
veselju govorica postane pesem - zato 
angeli pojo. Glasba v bogoslužju mora 
polepšati in poglobiti molitev, globlje 
prevzeti srca navzočih in jih nagniti 
k Bogu ter pripraviti praznik tonov. 



 

  

 � 
 
  

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

 
 

ANDRAŽ    9.00 
 
POLZELA  10.30 

 
G.OLJKA 10.30 

 

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

… za + Franca in Štefanijo GLAVNIK (obl.)  
 

PONEDELJEK * 25. 5. 2015 * MARIJA, MATI CERKVE                  * šmarnice 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ 18.00 

 
POLZELA  19.00 

 

… za + Franca KÔVAČA in mamo Antonijo 
… za + Silva (obl.) in Franca OŽIRJA, vse BELOGLAVČEVE 
… za + Alojzijo PIŽORN (7 . dan)         * maševala: od. Š.D.; J.K.

… za + Rozalijo PAVLIČ (obl.) in Antonijo TAJNŠEK 
… za + Terezijo JELEN (8. dan)          * maševala: od. J.R.; J.K. 
 

TOREK * 26. 5. 2015  * Filip Neri, duhovnik * Godon, opat                     * šmarnice 
 

 
 

POLZELA  19.00 
  

… za + Ivana DOBOVIČNIKA in PRIMOŽOVE 
… za + Filipa in Ano BELOGLAVC    * maševala: od. Š.D.; J.K. 
 

SREDA * 27. 5. 2015 * Alojzij Grozde, mučenec * Julij, mučenec        * šmarnice 
 

 
 

POLZELA    7.00 
POLZELA  19.00 

 

… za + Jožeta JEZERNIKA, Antonijo, Ivana ZUPANA 
… za + Maksimilijana JEZERNIKA             
 

ČETRTEK * 28. 5. 2015  * German Pariški, škof * Just Španski         * šmarnice 
 

  
 

ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 

 

… za + Ivana SATLERJA, Johano, Alojza MAK, VRANOVŠKOVE 
… za + Frančiško (obl.) in Maksa PAVELŠKA ter starše 
… za + Zaliko STRNIŠA in Staneta DROFÉNIKA  J.R., J.K. 
 

PETEK * 29. 5. 2015  * Maksim Emonski, škof * Uršula L.                   * šmarnice 
 

 

  

 

ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 

  

… za + Ivana in Marijo ANCLIN 
… za + Milana VASLETA in starše 
… za + Branka MIKLAVŽINA            * maševala: od. Š.D.; J.K. 
 

SOBOTA * 30. 5. 2015  * Kancijan in drugi oglejski mučenci                * šmarnice 
 

  
 

 

ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 
 

  

… za + Jožeta MEKLAVA (obl.) in vse MEKLAVOVE 
… za + Marijo PFEIFER (1. obl.) in Franca 
… za + Marico PENCELJ                   * maševala: od. J.R.; J.K. 
  

NEDELJA * 31. 5. 2015  * SVETA TROJICA * Obiskanje D.M.   * šmarnice   
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 

 
 

 
POLZELA  10.00 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Ludvika, Marka, Jožeta MEKLAV, Franca KREVSLA, Branka URATNIKA 
… za + Rudija JEROMLA (obl.), Štefana, Frančiško SEŠEL 
… za + Frančiško in Radota KASESNIKA 
… za + Otmarja MAJHENIČA (obl.)      * od. J.R., J.B., Š.D.; J.K. 
… za + Janeza CVENKA, vse CVENKOVE in MAROVTOVE  
… za + Marjana NOVAKA (obl.)          * maševala: od. J.R.; J.K. 

  24.  05.  –  31.  05.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 24. maja, bosta krščena 
Pascal J., in Lev Maj S., oba s Polzele.  
 
 

 

Ta torek, 26. maja, ob 18. uri bo v 
Novem Kloštru duhovna obnova za 
žene in dekleta nad 18 let.  
 
 

 

V nedeljo, 31. maja, bo zaradi 1. sv. 
obhajila na Polzeli druga sv. maša 
pol ure prej kot običajno - ob 10.00.  
 
 

 

V nedeljo bo krščena Eva F., Andraž. 
 
 
 

 

  KULTURA  
 

 

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

 

V petek, 29. maja, ob 20.00 bo na pros-
tem ob gradu Komenda poletni večer 
dalmatinskih pesmi. Prepevala jih bo 
vokalna skupina Draž. Vstopnice 5 €. 
 
 

 

V soboto, 30. maja, ob 19.30 bo v cer-
kvi na Polzeli koncert pevskega zbora 
»Glas srca« in kvinteta »Sakstet« iz 
Prebolda. Prijazno vabijo! 
 
 

 

Izšla je nova številka revije 'PRO', ki 
jo izdaja Radio Ognjišče. Vzemite jo 
brezplačno. Če pa želite postati pod-
porni član Radia Ognjišče, ker ga radi 
poslušate, bodo te vaše odločitve zelo 
veseli. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu:  Blagotinšek, Andraž 9/b; 
Obu, Andraž 9/a; Kotnik, Andraž 7. 
Na Polzeli: Ločica ob Savinji.  

 

 

   1. SV. OBHAJILO  
 

 

PRIPRAVA NA POLZELI: 

 

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

 

V sredo, 27. maja, ob 6.30 do 7.00 bo 
spoved za starše, botre in sorodnike; 
ob 17.00 čiščenje cerkve in okolice; 
ob 19.00 maša in šmarnice.  
 
 

 

V četrtek, 28. maja, od 16.00 vaja za 
vse prvoobhajance; ob 19.00 začetek 
tridnevnice pred 1. sv. obhajilom. 

 
 

 

V petek, 29. maja, od 18.40 do 19.00 
spovedovanje za starše, botre, druge 
sorodnike prvoobhajancev; ob 19.00 
tridnevnica pred 1. sv. obhajilom.  
 
 

 

V soboto, 30. maja, ob 19.00 maša s 
tridnevnico; 19.30 koncert MePZ 'Glas 
srca' in kvinteta 'Sakstet'. 
 
 

 

V nedeljo, 31. maja, do 10.00 zbiranje 
pred veroučnimi prostori; ob 10.00 
slovesen vhod v cerkev. 
 
 
 
 

 

 

   1. SV. OBHAJILO  
 

 

PRIPRAVA V  ANDRAŽU: 

 

V nedeljo, 24. maja, od 8.45 do 10.15 
spoved za starše in sorodnike. 
 
 

 

V ponedeljek, 25. maja, ob 18.00 sveta 
maša in šmarnice. Binkoštni poned. 
 
 

 

V četrtek, 28. maja, ob 17.00 program 
ob prvi sv. spovedi in spovedovanje 
tretješolcev; ob 18.00 maša, šmarnice. 
 
 

 

V petek, 29. maja, od 18.00 šmarnice. 
 
 

 

V soboto, 30. maja, od 17.00 do 18.00 
spoved za veroučence vseh razredov; 
ob 18.00 maša in zaključek šmarnic. 

 
 
 

  


