
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In Jezus je pogledal naokoli  
ter svojim učencem rekel:  
»Kako težko bodo tisti,  
ki imajo bogastvo,  
prišli v Božje kraljestvo!«  
Ob teh njegovih besedah  
so učenci ostrmeli.  
Jezus pa zopet spregovori  
in jim reče:  
»Otroci, kako težko je priti  
v Božje kraljestvo!  
Lažje je velblodu iti  
skozi šivankino uho  
kakor bogatinu priti  
v Božje kraljestvo.«  
Jezus se ozre vanje in reče:  
»Pri ljudeh je nemogoče, 
ne pa pri Bogu;  
zakaj pri Bogu je vse mogoče.«  
 

(Mr 10, 21-25.27) 

Vlagati moramo v drugačno vrsto 
kapitala, kot ga po večini pozna svet. 

Vlagati moramo v kapital dobrote, 
pozornosti, prijateljstva.  

Samo tovrstni svet  
nas lahko pelje  
skozi šivankino  

uho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na podlagi stavka, da »gre laže kame-
la skozi šivankino uho, kakor pride 
bogataš v Božje kraljestvo« (Mr 10,25) 
in podobnih sporočil v današnjem 
evangeliju, se je rodilo kar nekaj po-
enostavitev evangeljskega sporočila v 
slogu: Materialnost je slaba, potrebno 
je skrbeti za duhovnost. Ne skrbite 
za gmotne stvari, ki nič ne veljajo! 
Ugovori proti tem poenostavitvam 
so na dlani. Enega vsi poznamo: »Za-
kaj pa ima Cerkev toliko posesti? 
Zakaj popravlja cerkve in skrbi za 
premoženje, če pa materialnost nič 
ne pomeni!« 
 

V tradiciji Cerkve se je porodilo več 
tehtnih razlag evangelija o odnosu do 
gmotnih dobrin. Tokrat naj postrežem 
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z več kot tisoč tristo let starim bese-
dilom, ki ga je napisal Maksim Spo-
znavalec, ki je umrl v izgnanstvu na 
Kavkazu leta 662: »Trije so vzroki za 
ljubezen do denarja: ugodje, nečimr-
nost in pomanjkanje vere. Najtežji 
od vseh je pomanjkanje vere. Pohot-
než ljubi denar, da bi ga zapravil za 
užitke. Nečimern za to, da bi si pri-
dobil slavo, človek, ki mu manjka 
vere, pa zato, da bi ga skril, ker se 
boji lakote, starosti in bolezni. Slednji 
bolj zaupa v denar kakor v Boga, 
Stvarnika vsega, katerega previdnost 
doseže zadnje, najmanjše od vseh 
bitij. Obstajajo štiri vrste ljudi, ki 
hranijo denar. O treh sem že govoril, 
so pa še četrti, ki se omejijo na uprav-
ljanje z dobrinami. Samo ti zadnji 
upravičeno zbirajo, če je njihov na-
men, da so vedno sposobni pomagati 
potrebnim.« Maksim Spoznavalec 
poudarja, da ni narobe imeti dobrin, 
če z njimi pomagamo potrebnim. 
Narobe je gmotna sredstva kopičiti 
samo zase. Če so gmotne dobrine v 
službi ljudi, zlasti potrebnih, potem 
so upravičene in v tem primeru po-
stanejo celo sredstvo ljubezni, saj z 
njimi služimo ljudem.  
 

Zaradi zapeljivosti bogastva Jezus 
poudarja, da potrebujemo Božjo 
pomoč, da bi bogastvo, materialna 
sredstva prav uporabljali. Materialne 
dobrine nam je Bog podaril, da bi 
mogli pomagati potrebnim. Tega pa 
človek ne more storiti iz svoje moči 
- pri ljudeh je nemogoče - ampak samo 
takrat, ko bo resnično tesno povezan z 
Bogom, saj je »pri Bogu vse mogoče«. 
 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

  ROŽNI VENEC  
 

 

»Le kako je to mogoče,  
se sprašujem,  
da Slovenci v raju pod 
Triglavom smo obstali? 
Le kako je to mogoče,  

da nas niso poteptali  
Turki vsake barve, vrste, ki divjali  
so čez naše njive, gore, reke, hoste? 
Nezlomljivi smo Slovenci bili  
prav zato, ker smo molili,  
ker smo v rožnem vencu Jezusa, 
njegovo Mater na pomoč klicali; 
ker so naše matere, očetje vsak večer 
pred Božjo Mártro na kolena pali 
in tiho molili, vdano nezlomljivo. 
Vrvca črnih jagod vsak večer skoz 
prste je polzela, nanjo pa ljubezen 
silna prošnje vroče je vezala: 
za otroke, za moža, za ženo,  
za srečo pri živini in pri delu, 
za mir in zdravje in za konec vojne. 
Prav na koncu prošnjo še  
za duše v vicah so dodali. 
Glej, zato Slovenci v raju pod 
Triglavom smo obstali.« 
 

iz knjižice: Ivan Likar, Sveti rožni venec 

 
 
 

 

 
 

Obstajata dva svetova,  

v katerih lahko živimo:  

svet denarja in svet srca.  

Odločimo se za svet srca,  

da bomo v njem  

srečni kot otrok. 

Samo tovrstni svet  

nas lahko pelje  

skozi šivankino uho. 
 

Zgodbe s semeni upanja, 71 
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NEDELJA * 11. 10. 2015  * * 28. MED LETOM * Bruno Kölnski, škof    
 

    
 

 
    

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
 

POLZELA   10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Rafka, Silvo, Pavlo ZABUKOVNIK, vse BLAGOTINŠKOVE 
… za + Marijo ŽAVSKI in Franca 
… za + Ivana JELENA                    * maševali:  J.K., od. J.R., Š.D. 
… za + Antona in Pavlo BAŠIČ 
… za + Katarino BLAŽIC (obl.) 
… za vse bolnike v Domu Šenek      * maš.: J.K., od. J.B., Š.D. 
 

PONEDELJEK * 12. 10. 2015 * Maksimilijan Celjski, mučenec                  
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za vse + JOŠOVČEVE 
 

TOREK * 13. 10. 2015  * Gerald, vitez * Koloman, mučenec 
 

 
 

ANDRAŽ   17.00 
POLZELA   18.00 

  

… za + Ljudmilo JEŽOVNIK (obl.) 
… za + Jožeta URATNIKA (obl.) in TOMAŽEVE 
… za + Marjana JEŽOVNIKA in Jožeta POLAKA 
… za + Alojzijo in Bruna JUG       * maševala: J.K., od. Š.D., J.R. 
 

SREDA * 14. 10. 2015 * Kalist I., papež, muč. * Gavdencij (Veselko), škof 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za + Bernardo ŠVAB (30. dan)  
… za + Štefko PLAZNIK                       * maševala:  J.K., od. J.B. 
 

ČETRTEK * 15. 10. 2015  * Terezija Velika (Avilska), devica, c.u.   

    
 

POLZELA   18.00 
 

 

… za + Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE 
… za + Stanislava PEČNIKA (obl.) 
… za + Frančiško BAŠ (30. dan)           * maš.:  J.K., od. J.R., Š.D. 
    

PETEK * 16. 10. 2015  * Jadviga (Hedvika), kneginja, redovnica 
 

  
 

ANDRAŽ   17.00 
POLZELA   18.00 

  

… za + Ivanko OGRAJENŠEK (30. dan) 
… za + Alfonza DANKOVCA (1. obl.) 
… za + Minko in Ladka KOŠEC          * maševali: J.K., od. J.R. 
 

SOBOTA * 17. 10. 2015  * Ignacij Antiohijski, škof, mučenec  
 

    

 

ANDRAŽ   17.00 
POLZELA   18.00 

  

… za + Marijo KRK (obl.) in vse BELOGLAVČEVE 
… za + Frančiško JELEN (obl.) in Avgusta    
… za + duhovnika Franca KAČA, mamo Lucijo,  
            očeta Franca, brata in sestre      * maš.:  J.B., od. J.V. 
   

NEDELJA * 18. 10. 2015  * 29. MED LETOM, MISIJONSKA * Luka 
 

 
 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
 

POLZELA   10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Antona SITARJA (obl.) in vse KOVAČEVE 
… za + Franca PIRTOVŠEKA in vse ZUPANOVE 
… za + Janija, Ivana KRAJNCA         * maš.:  J.K., od. J.R., Š.D. 
… za + Kristino (obl.) in Mihaela SATLERJA 
… za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK 
… za + Marka BERGANTA (obl.)            * maš.: L.S., od. J.B., Š.D. 

  11.  10.  –  18.  10.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 11. oktobra bo na Ponikvi 
srečanje kmetov. Ob 11.00 molitev, 
ob 12:00 maša, ob 14:00 akademija.   
 

 

V ponedeljek, 12. oktobra ob 19. uri 
bo Dragica Sternad Pražnikar na 6. 
malteški čajanki gostila grko - kato-
liškega duhovnika Gorazda Bastašiča, 
polzelskega rojaka.  Dogodek bo na 
gradu Komenda.  
 
 

 

V četrtek, 15. oktobra ob 19:30 bo 
v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani 
festival duhovne ritmične glasbe, 
Ritem srca. Dve uri duhovne glasbe 
in slavljenja. Vstopnice 5 €. Prijave! 
 
 

 

V soboto, 17. oktobra ob 8:40 bo izpred 
cerkve na Polzeli avtobus odpeljal na 
romanje v Ljubljano vse prijavljene 
ministrante. Zastonj. Odzovite se!   
 
 

 

V soboto, 17. oktobra ob 10. uri bo v 
Andražu sestanek za nove (in stare) 
ministrante, kratke vaje z molitvijo 
in razdelitev oblek.  
 
 

 

V soboto, 17. oktobra, ob 11. uri bo na 
Gori Oljki sv. maša med katero bodo v 
vrste Malteške pomoči Slovenije (MP) 
slovesno sprejeli nove člane. 
 
 

 

V nedeljo, 18. oktobra bo v Andražu 
srečanje bolnih in ostarelih. Pričetek 
v župnijski cerkvi ob 9. uri. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Meh, Andraž 7/a, Rebernik, 
Andraž 8/a, Miklavc, Andraž 119/a.  
Na Polzeli: Polzela.  

  

 

 DOBRODELNOST 
 

 

Vse krajane Andraža prosimo, da po 
svojih zmožnostih pristopijo k zbi-
ranju ozimnice za socialno ogrožene 
Škofijske karitas Celje: krompir, 
čebula, vloženo sadje in zelenjava, 
zelje, fižol … pa tudi kupljena živila: 
sladkor, testenine, kava, riž, čaj, moka 
...  Ozimnico  bomo zbirali v Martinovi 
sobi, v petek, 16. in soboto 17. oktobra 
od 16. do 19. ure. Za darove se Vam 
že v naprej najlepše zahvaljujemo! 
 
 

 

Župnijska karitas Polzela vabi k sode-
lovanju v humanitarni akciji ob Vseh 
svetih. 18. in 25. oktobra pred vsemi 
mašami in po njih bodo naprodaj 
nagrobne ekološke Karitas sveče. 
Bog daj zdravja na duši in na telesu 
vsem donatorjem in darovalcem za 
pomoč ljudem v stiski! 
 
 

 

Župnijska Karitas Andraž bo za Vse 
svete prodajala sveče po ceni 1,20 €. 
Sveče bodo na razpolago pred cerk-
vijo, v nedeljo 18. in 25. oktobra po 
svetih mašah. Lepo Vas prosimo za 
pomoč in se že v naprej zahvaljujemo! 
 
 
 
 
 
 

 MISLI 
 

 

 

Skrivnost sreče ni v tem,  
da delamo tisto, kar hočemo,  
ampak v tem,  
da hočemo to, kar delamo. 
 

(sv. Favstina Kowalska) 
 

Molitev rožnega venca je  
družinski katekizem  
za stare in mlade,  
je vez edinosti vernih  
med seboj in z Bogom. 

(Franc Sodja) 

 
 
 

   
 
 

 


