
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jaz sem dobri pastir  
in svoje poznam  
in moje poznajo mene,  
kakor mene pozna Oče  
in jaz poznam Očeta;  
in za ovce dam  
svoje življenje. 

 

(Jn 10, 14-15) 

Krščanska ljubezen je zahtevna naloga.  

Je namreč brezpogojna ljubezen. 

Krščanska ljubezen je Božja ljubezen,  

ki želi človeka narediti človeškega. 

Ta ljubezen je neomejena in nesebična.  

Zna se odpovedovati tudi  

dobremu v korist drugega. 

Temelji na skromnosti,  

preprostosti in 

 podarjanju. 

Takšno ljubezen  

je izkazoval Jezus  

kot Dobri pastir  

velike črede.  

In k njej vabi  

vso svojo čredo. 
 

Po: Phil Bosmans 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na današnji praznik beremo v evan-
geliju Jezusovo prispodobo dobrem 
pastirju. 
 

Sv. brata Ciril in Metod sta bila res 
pastirja. Svoje življenje sta posvetila 
velikim množicam. Mogla sta postati 
cesarska uradnika, kar je bil njun oče; 
mogla sta za vedno oditi v samostan, 
kamor ju je vleklo srce; mogla sta 
živeti za modrost in učenost, za kar 
sta bila po svojih darovih sposobna. 
Previdnost pa ju je odločila za pas-
tirsko službo veliki družini mladih 
slovanskih narodov. 
 

Bila sta dobra pastirja. Čredi, ki jima 
je bila izročena, sta priskrbela zdravo 
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in užitno hrano. Zdravo, ker sta pasla 
na livadah evangelija, užitno pa, ker 
sta evangelij oznanjala v domačem, 
vsem poslušalcem razumljivem jeziku. 
Pripravila sta primerne pismenke in 
vanje prelila evangelijsko bogastvo, 
da je bilo slednje vsakomur dostopno. 
 

Dobra pastirja sta bila, ker sta se 
izogibala prepirom, ko so nekateri 
njuno oznanjevanje gledali s sumni-
čavim očesom. Nista šla v zaostro-
vanje stališč, temveč sta odločitev o 
pravilnosti svojega ravnanja prepus-
tila tistemu, ki je za take odločitve 
pristojen: Kristusovemu namestniku. 
Tako sta ohranila mirno srce in čisto 
vest. 
 

Dobra pastirja sta bila, ker svojega 
znanja nista ljubosumno zadrževala 
zase, temveč sta ga velikodušno de-
lila s številnimi učenci in sodelavci, 
ki sta jih v ta namen vzgojila. Tako 
je število dobrih pastirjev po njunem 
prizadevanju vse bolj raslo. 
 

Prav bi bilo, če bi bila ta dva velika 
moža med nami bolj spoštovana. 
Zaslužila sta, da bi bilo po njima ime-
novanih več župnij, da bi bilo o njiju 
napisanih več knjig, da bi bilo v naših 
cerkvah, župniščih in domovih več 
njunih kipov in podob, da bi se po 
njima poimenovalo več ulic in trgov, 
da bi bilo v naših krstnih knjigah več 
Cirilov in Metodov. Predvsem pa, da 
bi vsi mi bolj cenili vero, jezik in 
narod! 

 

Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu 
 
 
 
 
 
 

 

 

  UTEMELJITELJA ...  
 

 

Sv. brata Ciril in Metod 
sta razen knjige »Kris-
tusove postave« našim 
prednikom prinesla tudi 

bogoslužne knjige v domačem, slovan-
skem jeziku. To je bilo zelo pogumno 
dejanje. V času, ko je na Vzhodu – v 
Carigradu bila grščina bogoslužni je-
zik in na Zahodu – v Rimu latinščina, 
sta solunska brata uvedla v bogoslužje 
slovanski jezik. Tega dejanja ni mogoče 
razumeti brez navdihnjenja Svetega 
Duha. Kar so  dobili drugi narodi komaj 
z 2. vatikanskim koncilom, sta sv. Ciril 
in Metod dala Slovanom že mnoga 
leta prej. Razumemo nasprotovanja 
in sumničenja nekaterih sosednjih 
narodov, ki so dosegli, da sta morala 
slovanska apostola odpotovati v Rim 
in tam predstaviti svoje delo. Toda 
Petrov naslednik, papež Hadrian II. 
in pozneje še Janez VIII., sta spoznala 
iskrene namene solunskih bratov. 
Njuno delo sta potrdila, slovanske 
knjige in slovansko bogoslužje pa 
odobrila ... S Svetim pismom in bogos-
lužnimi knjigami v slovanskem jeziku 
sta Ciril in Metod postala utemeljitelja 
slovanskih jezikov, slovanske književ-
nosti in očeta slovanske kulture. Tega 
ni mogoče prezreti. Z evangelijem in 
bogoslužjem prihaja duhovna izobraz-
ba vsakega naroda. Z rojstvom Cerkve 
v kakem narodu se rodi tudi njegova 
kultura. To velja tudi za naše prednike. 
V tem pogledu jima ne bomo nikoli 
dovolj hvaležni, vedno jima bomo 
ostali dolžniki. 

 

F. Kramberger,  

Slomšek med nami živi, govori in raste 
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NEDELJA * 5. 7. 2015  * CIRIL in METOD , slovanska ap., sozav. Evrope    
  

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ      9.00 

 

POLZELA  10.30 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Mileno BLAGOTINŠEK, Rudolfa (obl.) in Jožefo 
… za + Branka BLAGOTINŠKA (ob pogrebu)           * Š.D.; J.K. 
… za + Ožbalta DROBNAKA in ostale DROBNAKOVE 
… za + Antona, 2 Alojza, Julijano in Ano KOLAR 
… za + Stanislavo ZAVERŠNIK (1. obl.)         *  J.R.; Š.D., J.K. 
 

PONEDELJEK * 6. 7. 2015 * Marija Goretti, devica, mučenka                   
 

 
 

POLZELA    7.00 
POLZELA  16.30 

 

… za + Antona in Julijano UDRIH 
… za + Daniela VILČA (pogrebna) 

 

TOREK * 7. 7. 2015  * Vilibald, škof * Edelburga, opatinja * b. sl. Anton Vovk 
 

 
 

POLZELA  18.30 

POLZELA  19.00 

  

… molitev rožnega venca 
… za + Draga PFEIFERJA (obl.) 
 

SREDA * 8. 7. 2015 * Kolijan, škof, mučenec * Prokopij Palestinski, škof, m. 
 

 
 

POLZELA     6.30 

POLZELA    7.00 

 

… molitev rožnega venca 
… za + Edvarda in Marijo HROVAT ter Anko MALIS  
… za + Marijo ANDREJC in vse ROJŠEKOVE        * Š.D.; J.K. 
 

ČETRTEK * 9. 7. 2015  * Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci 

  
 

POLZELA  18.30 

POLZELA  19.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 

… za + Ljudmilo in Alojza HOJNIKA 
… po maši: molitev za duhovne poklice 
 

PETEK * 10. 7. 2015  * Amalija (Alma), redovnica * Antonij Pečarski, menih 
 

 

  

 

POLZELA  18.30 

POLZELA  19.00 

 
 
 
 

ANDRAŽ  20.00 

  

… molitev rožnega venca 
… za + Zinko TERGLAV (30. dan) 
… za + Marjana ŠKOBERNETA (8. dan) 
… za + Frančiško in Avgusta TERGLAVA ter Zlatko 
           in Pavleka KAVČIČA       * maševala: od. J.R.; Š.D., J.K. 

… po maši: molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
… za + Branka BLAGOTINŠKA (7. dan) 
 

SOBOTA * 11. 7. 2015  * Benedikt, opat, zavetnik Evrope * Olga Kijevska 
 

 

 

POLZELA  18.30 

POLZELA  19.00 

  

… molitev rožnega venca 
… za + Štefanijo (obl.) in Jožeta KAČA 
… za + Angelo CIZEJ (8. dan)             * maševala: od. J.R.; J.K. 
       

NEDELJA * 12. 7. 2015  * 15. MED LETOM * Mohor in Fortunat     
 

 
 

POLZELA    7.00 

ANDRAŽ      9.00 

POLZELA  10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 

… za + Nandija OBU                         * maševala: od. Š.D.; J.K. 
… za + Franca KOLARJA (obl.), starše, Ivana VAJNCERLA 
… za + Ivana ŽOLNIRJA (obl.) in Tilčko   * maš.: od. J.R.; J.K. 

  05.  07.  –  12.  07.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 5. julija bosta krščena Nina 
R., Parižlje in Val P., Zg. Grušovlje. 
 
 

 

V ponedeljek, 6. julija, ob 19. uri, bo 
na platoju pred župniščem sestanek 
pripravljalnega odbora za župnijske 
dneve ob godu sv. Marjete. 
   
 
 

 

  ORATORIJ POLZELA 2015 
 

 

Od nedelje, 12. julija, z mašo ob 10.30, 
se bo pričel letošnji polzelski oratorij. 
Prijavljenim otrokom, voditeljem in 
vsem animatorjem želimo prijetno 
druženje, mladostno razigranost in 
obilo dobre volje.   

 

 

Edini način, da si zagotovimo 

osebno srečo je, da mislimo 

na srečo drugih.  
 (Raoul Follereau) 

 
 

 

V nedeljo, 12. julija bosta krščena Jaka 
Z., Latkova vas in Tobias P., Celje. 
 
 

  ROMANJE 
 

 

Za mlade iz celjske škofije: potovanje v 
Taizé, od 26. julija do 2. avgusta. Prog-
ram v Taizéju bo trajal teden dni. Ceno 
sestavljata prispevek za prevoz in or-
ganizacijo ter solidarnostni prispevek 
za bivanje in hrano v Taizéju: 150 € 
(98 EUR prevoz, 52 EUR prispevek). 
Več na:  www.drustvo-skam.si/taize. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zabukovnik, Andraž 114; 
Golčman, Andraž 116; Brunšek, An-
draž 113. Polzela: verniki iz Podvina 
pri Polzeli.  

 

  

  KONCERT  
 

 

To nedeljo, 5. julija, bo 
pri maši ob 10. 30 pre-
peval APZ Alojzij Mav 

iz Ljubljane. Po maši bodo še krajši 
koncert. Prostovoljni prispevki. 
 
 

 

To nedeljo, 5. julija, ob 19. uri bo v 
at+riju Doma sv. Jožef v Celju tretji 
koncert iz sklopa ''Večeri v atriju''. Na 
tolkalih bo koncertiral prof. Gregor 
Gorenšek. 
  

 

  ZVONOVI 
 

 

Ta teden bodo za 
štirinajst dni utih-
nili polzelski zvonovi. Po mnogih letih 
je namreč potrebna temeljita obnova 
nosilne konstrukcije, menjava jarmov, 
izdelava novih vezi, ležajev, kembljev 
in kladiv, novo krmiljenje in smerna 
obtežitev, avtomatika zvonjenja, av-
tomatika za bitje ure in pritrkovanje, 
popravilo obstoječega pogona urnega 
mehanizma, kazalcev in še kaj. Dvoje 
prosimo:  1. da bi izpad zvonjenja in 
preizkušanje zvonov ob vnovični na-
mestitvi in nastavitvi z razumevanjem 
sprejeli in 2. da bi obnovo finančno 
podprli. Za oboje se vam že v naprej 
najlepše zahvaljujemo. 

 
 

  KMEČKE IGRE 
 

 

To nedeljo, 5.  julija, s pričetkom ob 
15. uri bodo na športnem igrišču v 
Andražu »Kmečke igre z zabavnim 
pridihom«. Skupine se bodo pomirile v 
košnji trave, grabljenju … Obiskovalci 
boste lahko sodelovali v vleki trak-
torja. Za okrepčilo bo poskrbljeno. 

 
 

 


