
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In Jezus je pristopil in  
jim spregovoril te besede: 
»Dana mi je vsa oblast  
v nebesih in na zemlji.  
Pojdite torej in učite  
vse narode;  
krščujte jih v imenu  
Očeta in Sina in  
Svetega Duha  
in učite jih spolnjevati vse, 
karkoli sem vam zapovedal;  
in glejte, jaz sem z vami  
vse dni do konca sveta.«  

 

(Mt 28, 16-20) 

Spodbujaš nas, naj se ne bojimo 

ampak naj te kličemo Abba, Oče. 

Svojega Sina si nam dal za brata,  

Svetega Duha nam pošiljaš za vodnika,  

častimo te v Sveti Trojici, tvoji otroci,  

in se ti zahvaljujemo za Mater najčis-

tejšo. Z njo odhajamo v judejske gore,  

da se ob Elizabeti razveselimo 

začetka Nove zaveze.  

Podari ji našo  

ljubezen  

na zadnji  

šmarnični dan. 
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To, da nam je Bog blizu, je osrednja 
misel današnjega evangelija, ki se 
konča z Jezusovimi besedami: »Glejte: 
jaz sem z vami vse dni do konca sveta« 
(Mt 28,20). Vedno sem pozoren na 
besedi vse dni. Vemo, da so dnevi 
lepi in grdi, veseli in žalostni, polni 
veselja, pa tudi skrbi, a Kristus ostaja 
z nami vse dni, ne le včasih. Omenjeni 
stavek je zadnji v Matejevem evange-
liju. Kakor bi nam Jezus še čisto ob 
koncu želel sporočiti: »Ne bojte se! 
Karkoli se bo zgodilo v vašem živ-
ljenju, bom jaz z vami.« Še več! Isti 
evangelij se tako tudi začenja, ko 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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pravi, da se bo Odrešenik imenoval 
»Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog 
z nami« (Mt 1,23). Kristus je vse svoje 
sporočilo strnil med zagotovili, da je 
on Bog, ki nam je blizu, saj je Bog z 
nami. 
 

Danes se ljudje težko odločajo za pos-
lanstvo. Pomislimo samo na pomanj-
kanje duhovnikov, redovnic in ne 
nazadnje na to, kako malo ljudi se 
danes poroči. Pogosto slišimo ugovor: 
»Bojim se. Ne vem, če bom zdržal(a).« 
Gotovo človek iz svoje moči poslan-
stva ne bo zmogel, a z Božjo milostjo 
in z zavestjo, da je Bog z njim vse dni, 
bo zmogel marsikaj.  
 

Na mozaiku v kapeli Marije Pomagaj 
v Tamarju je na steni upodobljen 
angel, ki ima v rokah globus. Sporoča 
nam: naj se znajdemo kjerkoli na 
svetu, vedno je Bog z nami, kakor je 
bil nadangel Rafael z Tobijem. Angel 
drži v rokah trilisno rastlino, ki je star 
simbol za Sveto Trojico: Bog, ki nas 
spremlja, je Oče, Sin in Sveti Duh.  
 

Na drugi strani kapele v Tamarju pa 
je upodobljen angel, ki ima okrog 
sebe vrv, kakršno imajo plezalci v 
gorah. Ob njem so tablice z imeni 
ljudi, ki so se smrtno ponesrečili v 
gorskih stenah nad kapelo. Sporočilo 
tega angela je jasno in velja tudi nam: 
»Nikoli ne boste sami, tudi takrat ne, 
ko omahnete v globino in se vam 
zgodi nesreča. Tudi ko boste padli 
najgloblje, bo Bog z vami!« 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 
 
 

 
 

Zaupanje pomnoži, postoteri moči. 

 

 

  SVETA TROJICA  
 

 

Danes je praznik naše 
vere! O skrivnosti svete 
Trojice si ljudje postav-
ljamo veliko vprašanj. 

Podobni smo vnuku, ki je babico ne-
nehno spraševal o veri: Zakaj Boga 
ne vidim? … Kje so nebesa? … Nekaj 
časa je babica potrpežljivo odgovar-
jala na vprašanja, nato pa je rekla: 
»Preprosta ženska sem, sprejela sem 
skrivnosti vere takšne, kot so. Na 
njih je osnovana vera. Če ne bi bilo 
skrivnosti, vera ne bi bila potrebna!« 
 

In kako vsak izmed nas sprejema 
skrivnosti o Bogu? Sprejemamo sveto 
Trojico, kot skrivnost, ki nas vsak 
dan spremlja na naših poteh? 

 
 
 

 
 

Ob prazniku 1. sv. obhajila 
v naših dveh župnijah nas 

Cerkev vodi v samo središče odnosa 
z Bogom in poveličuje Jezusa, ki je s 
svojo žrtvijo in svojo daritvijo uresničil 
tudi to, da je sedaj v evharistiji nepre-
stano navzoč. Prav po svoji daritvi je 
namreč Jezus iz nas naredil sinove 
nebeškega Očeta. S svojo žrtvijo nam 
je posredoval Očetovo ljubezen in nas 
z njim združil. 
 

Zaradi tega smo tudi mi sami združe-
ni med seboj. V tem je vsa resničnost 
in bogastvo zaveze, ki jo je Jezus 
uresničil s svojo krvjo. Za vse to se 
mu zahvaljujemo, ko pri tem ponovno 
odkrivamo, da nam je vse to nujno 
potrebno; za obstoj nas samih pa 
tudi skupnosti, v kateri živimo. 
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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. 
 

PONEDELJEK * 1. 6. 2015 * Justin, mučenec * začetek pobožnosti vrtnic                   
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Pavlo EISBACHER, r. DEŽELAK (1. obl.) 
… za + Rudolfa VODOVNIKA (obl.) 
 

TOREK * 2. 6. 2015  * Marcelin in Peter, mučenca * Erazem, škof 
 

 
 

POLZELA  16.30 
POLZELA  19.00 

  

… za + Otilijo PARAŠUH (pogrebna) 
… za + Rastislava SLOKARJA 
… za + Alojzijo JUG                         * maševala: od. Š.D.; J.K. 
 

SREDA * 3. 6. 2015 * Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ 16.00 

 

… za + Rozalijo KORBER (obl.) in Andreja 
… za + Martina UMBREHT (pogrebna) 
 

ČETRTEK * 4. 6. 2015  * SV. REŠNJE TELO IN KRI * Peter Veronski 
 
 
 
 

 Na Polzeli  
 po večerni 
 sveti maši  
 procesija z 
 Najsvetejši

 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ 18.00 
POLZELA  19.00 

 

m 

 

… za + Terezijo ŠALAMON (obl.) in ostale člane družine 
… za + Mileno BLAGOTINŠEK 
… za + Cvetko MAROVT (30. dan) 
… za + Petra in Vilija KAČ 
… za + Ivano PIREC (obl.)               * maševali: od. Š.D.; J.R., J.K. 
 

PETEK * 5. 6. 2015  * Bonifacij, škof, mučenec * Igor, knez, menih 
 

 

  

 

ANDRAŽ 18.00 
 

POLZELA  19.00 

  

… za + Andreja KUŽNIKA in vse + TRATNIKOVE  
… v čast Srcu Jezusovemu              * maševala: od. Š.D.; J.K. 
… za + Staneta ŠTORMANA (obl.) 
… za + Vido in Franca CVENK 
… v čast Srcu Jezusovemu         * maševali: od. J.R., Š.D.; J.K. 
 

SOBOTA * 6. 6. 2015  * Norbert, škof, redovni ustanovitelj * Gilbert 
 

  
 

 

POLZELA  19.00 
 

  

… za + Antona in Ivanko VAŠL ter Hani TAVČER 
… za + Dragico TURKUŠ in Vesno SIVEC 
… za + Franca OTOREPCA 
… za + Erno SMOLE               * maševali: od. J.R.; Š.D., J.B., J.K. 
  

NEDELJA * 7. 6. 2015  * 10. MED LETOM * Robert Newminstrski     
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ  10.00 
POLZELA  10.30 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za prvoobhajance 
… za + Jožefo ROJŠEK (obl.) in ostale ROJŠEKOVE 
… za + Darinko STANKO (1. obl.) 
… za + Angelo KRIŽNIK             * maševala: od. J.R.; Š.D., J.K. 

  31.  05.  –  07.  06.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

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

 

To nedeljo, 31. maja, bo krščena Eva 
F., Sv. Andraž nad Polzelo.  
 
 

 

V torek, 2. junija, ob 20. uri, bo redni 
sestanek Župnijske karitas Polzela. 
 
 

 

V četrtek, 4. junija, je praznik SRT, Te-
lovo. Na Polzeli bo dodatna sv. maša 
ob 7. uri zjutraj; po večerni maši pa 
procesija z Najsvetejšim 
 
 

 

V petek, 5. junija, bo ves dopoldan 
obiskovanje bolnikov in ostarelih 
po domovih, zvečer pa v obeh cerkvah 
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu.  
 
 

 

V nedeljo, 7. junija, bo zaradi 1. sv. 
obhajila v Andražu maša ob 10. uri. 
 
 

 

Ob obletnici ustanovitve celjske ško-
fije bo v nedeljo, 7. junija ob 18. uri, 
v celjski stolnici evharistično slavje. 
Najprej bo slovesna škofova maša, 
nato evharistična procesija od stol-
nice do Marijine cerkve, kjer bo na 
Prešernovi ulici evharistična pobož-
nost in blagoslov z Najsvetejšim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu:  starši letošnjih prvoob-
hajancev. Na Polzeli: Orova vas.  

 

 

   1. SV. OBHAJILO  
 

 

PRAZNIK NA POLZELI: 

 

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

 

V četrtek, 4. junija, na praznik svetega 
Rešnjega Telesa, vsi prvoobhajanci 
sodelujejo pri procesiji. Po procesiji 
vračanje prvoobhajilnih oblek in prev-
zem fotografij in DVD-jev. 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

   1. SV. OBHAJILO  
 

 

PRAZNIK V ANDRAŽU: 

 

V ponedeljek, 1. junija, ob 17. uri bo 
čiščenje cerkve in neposredne okolice. 
 
 

 

V četrtek, 4. junija, od 18. uri sv. maša 
ob prazniku SRT. 
 
 

 

V petek, 5. junija, ob 18.00, sveta maša 
in češčenje Srca Jezusovega. 
 
 

 

V soboto, 6. junija, ob 17.30, molitev 
in vaja prvoobhajancev v cerkvi. 
 
 

 

V nedeljo, 7. junija, do 10. ure zbiranje 
pred cerkvijo, ob 10.00 slovesni vhod v 
cerkev in začetek najsvetejše daritve.  
 
 
 

 

  RAZNO  
 

 

V soboto, 6. junija, ob 18. uri, bo na 
gradu Komenda, 17. srečanje malih 
vokalnih skupin. V primeru slabega 
vremena bo prireditev v grajski po-
ročni dvorani. Vabljeni! 
 
 

 

V cerkvi sv. Jožefa v Celju bo v petek, 
5. junija, ob 19. uri srečanje pevskih 
zborov treh slovanskih držav, Poljske, 
Slovaške in Slovenije. Ponovitev bo v 
soboto ob 20. uri na Ponikvi pri Žalcu. 
 
 

 
 
 

  


