
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

»Zakaj kdor koli vam dá piti  
čašo vode zaradi tega,  
ker ste Kristusovi, resnično,  
povem vam, ne bo izgubil  
svojega plačila.  
In kdor koli pohujša 
katerega teh malih,  
ki verujejo vame,  
bi mu bilo bolje  
obesiti mlinski kamen  
na vrat in ga vreči v morje.« 
 

(Mr 9, 41-42) 

Nebeški Oče! Blaženi škof Anton 
Martin Slomšek je luč na poti 
našega krščanskega življenja.  
Naj nas spremlja njegov zgled  
in podpira njegova priprošnja,  

da bomo v edinosti s teboj  
in med seboj napredovali v  

veri, upanju in ljubezni  
in bodo uslišane  

naše prošnje  
za njegovo  

kanonizacijo.  
To prosimo  
po Kristusu,  

našem  
Gospodu.  

Amen.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jezus nas v evangeliju opozarja, naj 
ne mislimo, da samo mi lahko delamo 
dobro, in naj ne postanemo ošabni v 
naši gotovosti ter ne podcenjujemo 
tistih, ki se zdijo daleč od Boga. Tako 
Kristusovo učenje sproži apostol Ja-
nez, ki je videl človeka, da dela čudeže, 
ne da bi pripadal učencem. Kristus 
mu mirno odgovori: »Ne branite mu! 
… Kdor ni proti nam, je za nas« (Mr 
9,39.40) in tako zavrne miselnost, 
ki meni, da samo »mi« lahko nekaj 
storimo. Kdor ni naš, tega ne zmore. 
Kristus nas uči sodelovanja z vsemi 
ljudmi in poudarja, da lahko vsak 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 

 Trg svete Marjete 1  *  Andraž 69  * 705 00 03 * 041 742 965  * joze.kovacec@rkc.si  

27.   september

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



človek dela dobro, saj pravi: »Kdor 
da piti kozarec vode, zagotovo ne bo 
izgubil svojega plačila«. Nekateri 
prevodi pravijo »kdor koli« in tako 
poudarijo, da nihče ni izključen, am-
pak je vsakdo poklican delati dobro. 
Dobro delo je dobro, pa naj ga naredi 
kdor koli. Tudi najmanjše dobro de-
janje, kot je darovanje kozarca vode, 
ni »izgubljeno«, ampak ga je Bog 
»zabeležil«. Močno je sporočilo: nič 
ni majhno, kar smo povezali s Kristu-
sovo ljubeznijo. 
 

Če je Kristus strpen do ljudi, ki niso 
»naši«, pa niti malo ni strpen do zla 
kot takega. Tudi nam veleva, naj z 
zlom ne sklepamo niti najmanjšega 
kompromisa, saj je nevarnost, da nas 
to potem zasvoji. Za boj proti zlu sa-
memu uporablja slikovite orientalske 
prispodobe. Pri teh ne gre za sekanje 
rok ali drugih udov, ampak za pou-
darek, da z zlom ni dialoga, saj ga 
moramo zavrniti v prvem trenutku.  
 

Ne moremo mimo strogega Jezuso-
vega stavka: »Kdor pohujša enega 
teh malih, ki verujejo vame« in 
nadaljuje, da bi bilo bolje, da bi si 
obesil mlinski kamen in se vrgel v 
morje! Spet slikovita orientalska 
prispodoba, ki pa ima nedvoumno 
sporočilo: »Gorje tistemu, ki one-
mogoči mlademu človeku srečanje z 
Bogom ali ga pri tem ovira! Nekega 
dne mu bo tako hudo, da si bo želel, 
da ne bi živel.«  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 
 
 
 
 

 

 

  EKUMENSKI DELAVEC  
 

 

Z ustanovitvijo Bratovščine 
sv. Cirila in Metoda nas je 
bl. Anton Martin Slomšek 

postavil v samo sredino med narodi, 
da bi bili bratje in sestre z vsemi na-
rodi v evropski družini. 
 

Slomšek je v očeh vesoljne Cerkve 
svetniška osebnost in stoji med 
prvaki ekumenskega gibanja. Prav 
zaradi tega se je njegovo ime omenjalo 
na 2. vatikanskem cerkvenem zboru, 
ko ga je njegov peti naslednik, škof 
Maksimilijan Držečnik, s posebno 
brošuro v štirih jezikih (nemščini, 
francoščini, angleščini in italijanšči-
ni) predstavil koncilskim očetom. Se 
pravi vesoljni Cerkvi, kot velikega 
ekumenskega delavca, ki je Evropo 
vabil k molitvi za edinost kristjanov. 
 

Vsi poznamo Kristusovo velikodu-
hovniško molitev pri zadnji večerji 
na veliki četrtek. Poleg očenaša je to 
najlepša Kristusova molitev. V njej 
je prosil svojega Očeta, »da bi bili vsi 
eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v 
tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo 
svet veroval, da si me ti poslal« Ta 
Kristusova poslednja želja je posta-
la prva dolžnost kristjanov. Kakšna 
odgovornost nas vseh! 
 

Razcepljenost je pohujšanje za svet. 
Prav to pohujšanje je hotel odpraviti 
Slomšek, to rano na Kristusovem 
skrivnostnem telesu je hotel ozdraviti 
z molitvijo za edinost. K njej danes 
vabi tudi nas. 
 

F. Kramberger,  

Slomšek med nami živi, govori in raste 
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PONEDELJEK * 28. 9. 2015 * Venčeslav (Vaclav), mučenec                   
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ  18.00 

 

… za + Jožeta in Štefanijo KAČ 
… za + Ivanko OGRAJENŠEK (8. dan) 
 
 

TOREK * 29. 9. 2015  * Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli 
 

 
 

ANDRAŽ   18.00 
POLZELA   19.00 

  

… za + Ivana JELENA – JANEZA in Marijo 
… za + Bogdana BIZJAKA in vse BAJHTOVE 
… za + Janka ZUPANA                          * maševala: J.K., od. Š.D. 
 

SREDA * 30. 9. 2015 * Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za + Bogdana ŠIPECA (30. dan)  
… za + Martina FLORJANCA             * maševala: J.K., od. J.B. 
 

ČETRTEK * 1. 10. 2015  * Terezija Deteta Jezusa, devica, c. učiteljica   

   PRVI 

 

POLZELA   19.00 
 

 

… za + Miha, Kristino, Franca GRADIČ, Marijo VOGA 
… za + Antona MEŠIČA (30. dan) 
… za + Štefko PLAZNIK 
… za + Cvetko MAROVT          * maševali:  J.K., od. J.B., Š.D., J.R. 

… po maši molitev za duhovne poklice 
    

PETEK * 2. 10. 2015  * Angeli varuhi * Anton Chevrier, duhovnik 
 

 PRVI 
 

ANDRAŽ   17.30 
ANDRAŽ   18.00 
POLZELA   18.45 
POLZELA   19.15 

  

… izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov 
… v čast Srcu Jezusovemu 
… izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov 
… za + Franca JELOVŠKA in vse OŽETOVE 
… za + Srečka (Feliksa) BIZJAKA (8. dan) 
… v čast Srcu Jezusovemu           * maševali: J.K., od. J.R., Š.D. 
 

SOBOTA * 3. 10. 2015  * Frančišek Borgia, redovnik * Gerard, opat 
 

   PRVA 

 

G. OLJKA 10.00 
POLZELA   13.30 
POLZELA   19.00 

  

… po namenu romarjev iz Podrage 
… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… za + Katarino, Ivija URATNIKA, vse STOJNŠEKOVE 
… za + Ano, Frančiško in Dorico ŽURBI 
… za + Vido HLEP in POSEDELOVE    * m.:  J.K., od. Š.D., J.B. 
   

NEDELJA * 4. 10. 2015  * 27. MED LETOM, ROŽNOVENSKA   
 

PRVA 
 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
 

POLZELA   10.30 
 
 
G. OLJKA 10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ludvika MEKLAVA (obl.) in Marka 
… za + Rudolfa PODPEČANA 
… za + Nandija OBUJA                  * maševali:  L.S., od. J.R., Š.D. 
… za + Jožico, Franca, Borisa BRUSA 
… za + Ano TURNŠEK (1. obl.) in Maksa 
… za + Janeza CUKJATIJA (1. obl.)          * m.: L.S., od. Š.D., J.B. 

… za + Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK, Viktorijo UŠEN 
… za + Ivana, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK 
… za mir in blagoslov v občini Polzela    * J.K., od. J.B., Š.D. 

   

  27.  09.  –  04.  10.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Sveti zakon želita skleniti: ženin Rok 
Mijatovič, Polzela in nevesta Jasmina 
Šket, Polzela. V soboto, 3. oktobra. 

 
 

 

27. septembra je Slomškova 
nedelja. 'V sorazmerno krat-
kem življenju (1800-1862) 
je toliko naredil na verskem, 
duhovnem, vzgojnem, kul-

turnem in narodnostnem področju, 
da ostaja nepozaben in neizbrisen v 
zgodovini našega naroda in Cerkve. 
Glavni shod bo v župniji A.M. Slomška 
v Celju, ob 15. uri. Somaševanje ob 16. 
uri bo vodil škof Stanislav Lipovšek, 
pridigal pa nadškof Marjan Turnšek . 
 
 

 

V četrtek, 1. oktobra, po maši molitev 
za duhovne poklice. 
 
 

 

V petek, 2. oktobra, dopoldne obisko-
vanje bolnikov na domovih, ob 17.30 
v Andražu in ob 18.45 na Polzeli pa 
češčenje Srca Jezusovega v cerkvi. 
 
 

 

V nedeljo, 4. oktobra, ob 10.30 bo sv. 
maša tudi na Gori Oljki. Ob občinskem 
prazniku bomo prosili za blagor in 
mir v naši občini.  
 
 

 

V nedeljo, 4. oktobra, s sveto mašo na 
Brezjah (16.00), se bo pričel 'Teden za 
življenje'. Ker se istočasno začenja v 
Rimu škofovska sinoda o družini, bo 
tudi ta naš teden vseboval molitev in 
prošnje za družine.  
  

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Meklav, Dobrič 15, Železnik, 
Dobrič 14, Hribernik, Dobrič 18. Na 
Polzeli: Polzela.  

  

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

OKTOBER 
 

Splošni: Da bi na vsem svetu 
dokončno preprečili trgo- 
vanje z ljudmi, to moderno 
obliko suženjstva.  
 

Misijonski: Da bi krščanska občestva v 
Aziji v misijonskem duhu oznanjala 
evangelij tistim, ki ga še ne poznajo. 
 

Slovenski: Da bi bil vsakdo od nas živa 
mladika, naša Cerkev pa rodoviten 
vinograd, ki bi Gospodarju vinograda 
prinašal pričakovane sadove. 
 

 

 ROMANJE 
 

 

Tradicionalno jesensko romanje 'Po 
cerkvah sv. Marjete' bo letos v soboto, 
10. oktobra. Cena za prevoz, kosilo in 
še kaj: 25. €. Prijave pri župniku. 
 

 

 PETJE 
 

 

Mešani cerkveni pevski zbor Andraž 
vabi v svoje vrste nove člane. Kon-
taktirajte zborovodja Jožeta. 
 

 
 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

To nedeljo, 27. septembra, ob 17. uri 
vabljeni na svečani koncert Helene 
Blagne, ki bo na odprtem prizorišču 
Gradu Komenda. Sodeloval bo MePZ 
Oljka Polzela in MePZ Sv. Jožefa De-
lavca Rače. Od vsake vstopnice bosta 
2 evra namenjena potrebam Šolskega 
sklada OŠ Polzela. Vstopnice po drugi 
sveti maši tudi pred cerkvijo. 
 
 

 

17. oktobra se bomo na misijonski 
prireditvi v Hali Tivoli v Ljubljani 
srečali z misijonarjem Petrom Opeko 
z Madagaskarja. Pričeval bo o pravici 
in pravičnosti v današnjem svetu. 

 
 

   
 
 

  
 
 


