
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Med vami pa  
naj ne bo tako;  
ampak kdor koli med vami  
hoče biti velik,  
bodi vaš strežnik;  
in kdor koli med vami  
hoče biti prvi,  
bodi vsem služabnik. 
Zakaj tudi Sin človekov  
ni prišel, da bi mu stregli,  
ampak da bi on stregel  
in dal svoje življenje  
v odkupnino za mnoge  

 

(Mr 10, 43-45) 

Danes Bog ljubi po nas. On nas je 
tako ljubil, da je na križu umrl za nas.  

Tako nas je ljubil, da postane vsak 
dan kruh življenja. Tudi mi moramo 
ljubiti, tudi mi se moramo darovati  

prav do bolečine, ker Bog danes 
ljubi svet po nas. On še naprej ljubi 
svet tako, da pošilja nas, da bomo 

njegova ljubezen,  
njegova luč,  

njegovo  
sočutje. 

 

 

 

Mati Terezija 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Večkrat evangelij o služenju beremo 
prav na misijonsko nedeljo. Na to ne-
deljo je leta 2003 papež Janez Pavel 
II. razglasil mater Terezijo iz Kalkute 
za blaženo. Svetnica, rojena v Skopju 
leta 1910, je kot mlada redovnica 
začutila Božji klic, naj svoje delo po-
sveti najbolj ubogim. Svoje življenje 
je popolnoma posvetila zapuščenim. 
Za ceno velikih žrtev (malo spanja, 
uboštvo – sestre imajo le dve obleki, 
skromna hrana) je za mnoge, zlasti 
za ljudi, porinjene na rob družbe, 
postala simbol upanja. Številnim je 
vrnila človeško dostojanstvo. Ko je 
nekoč negovala umirajočega, ji je 
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dejal: »Nisem živel kot človek, a umrl 
bom kot človek. Hvala vam!« Upanje 
je prinesla tudi ljudem brez smisla, 
mladim z Zahoda, ki so hodili k njej 
delat in so pri tem odkrili smisel živ-
ljenja. Opozorila je na revščino naše 
civilizacije; občutek odvečnosti in 
osamljenost in se ob obiskih razvi-
tega sveta posvečala takim ljudem. 
 

Mati Terezija je s svojim služenjem 
mnogim prinesla v življenje smisel.  
Človek, ki služi, prinaša v življenje 
smisel, kljub temu da danes marsikdo 
meni, da se služenje ne splača. In ven-
dar se dobrega človeka vsak veseli 
in ga ima rad za sodelavca, sošolca 
ali soseda. Pomen služenja poudarja 
tudi Jezus v evangeliju: »Kdor hoče 
postati velik med vami, naj bo vaš 
strežnik … Saj tudi Sin človekov ni 
prišel, da bi mu stregli, ampak da bi 
on stregel in dal svoje življenje v od-
kupnino za mnoge«. Kakor prinaša 
upanje človek, ki se daruje in služi, 
podobno je Kristus prinesel človeštvu 
novo upanje, saj je prišel, »da bi stre-
gel in dal svoje življenje v odkupnino 
za mnoge«.  
 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 
 

 

  MISEL O ROŽNEM VENCU  
 

 

Slovenski verniki  
so molitev rožnega venca vzljubili  
in se z njo skozi stoletja borili  
ne le proti osebnim nevarnostim,  
temveč tudi proti skupnim. 
 

(Stanko Janežič) 
 

 
 

 

 

  ZA BOGA IN ČLOVEKA  
 

 

Pisec življenjepisa blažene 
Matere Terezije Lush Gjer-

gji navaja tudi naslednje. V Zagrebu je 
Mati Terezija vzela moje roke v svoje 
roke in dejala: »Nekaj te bom na učila 
za celo življenje. Ti veliko delaš, malo 
spiš in imaš veliko odgovornosti. Ko 
se prebudiš, poglej svoje roke in svoje 
prste ter se ob vsakem prstu vprašaj: 
Kaj bom danes naredil za Boga? In ob 
drugi roki: Kaj bom danes naredil za 
človeka? Daj roki skupaj in pojdi na 
delo. Ko boš zvečer imel za seboj ves 
dan in boš utrujen, morda tudi raz-
očaran, se zopet postavi pred Boga in 
si pomagaj z rokama: Kaj sem danes 
naredil za Jezusa? In ob drugi roki: 
Kaj sem danes naredil za človeka? 
Potem roki spet skleni in, če si kaj 
dobrega naredil, se zahvali Bogu. Če 
kaj ni bilo dobro, prosi Boga odpuš-
čanja in mirno zaspi, Kristus je s te-
boj.« To je zame najlepše spraševanje 
vesti, ki ga še danes opravljam.   
 

Po: B. Rustja: Zgodbe za dušo 9 

 
 

 

  DRUŽINA  
 

 

Od 1. septembra 2015 do 
20. maja 2016 bo potekala 

priprava na slovenski katoliški dan 
družin z naslovom: »Družina – pot 
Cerkve«, ki bo 21. maja 2016. S tem 
vseslovenskim dogodkom želi Cerkev 
na Slovenskem vzpodbuditi in spre-
jemati družino in zakonsko zvezo kot 
pot oznanjevanja Kristusovega evan-
gelij. 
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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. 
 

PONEDELJEK * 19. 10. 2015 * Janez Brebeut, duh. in dr. kanadski muč.                 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… v dober namen 
 

TOREK * 20. 10. 2015  * Rozalina, redovnica * Vendelin, opat, puščavnik 
 

 
 

POLZELA   18.00 
  

… za + Janka, Antonijo in Janeza STEBLOVNIKA 
… za + starše UDRIH in ULAGA            * maševala: J.K., od. J.R. 
 

SREDA * 21. 10. 2015 * Uršula, devica, mučenka * Hilarion, opat 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… v čast Svetemu Duhu 
… za + Betko PIŽORN                                 * maševala:  J.K., od. J.B. 
 

ČETRTEK * 22. 10. 2015  * Janez Pavel II., papež * Marija Saloma   

    
 

POLZELA   17.30 
POLZELA   18.00 
 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Slavko DUCMAN in vse ZIDARJEVE 
… za + Draga STRNADA                            * maš.:  J.K., od. Š.D. 

… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice 
    

PETEK * 23. 10. 2015  * Janez Kapistran, duhovnik * Roman, škof 
 

  
 

ANDRAŽ   17.00 
POLZELA   18.00 

  

… za + Franca, Marijo ZABUKOVNIK, vse ZG. JUGOVE 
… za + Zinko in Milana TERGLAVA 
… za + Srečka BIZJAKA (30. dan)        * maševala: J.K., od. J.R. 
 

SOBOTA * 24. 10. 2015  * Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj  
 

    

 

ANDRAŽ   10.30 
POLZELA   18.00 

  

… v zahvalo za 50 let zakona 
… za + Marijo PALIR in Ivana    
… za + SEVERJEVE                                * maševala:  J.B., od. J.V. 
   

NEDELJA * 25. 10. 2015  * 30. MED LETOM, ŽEGNANJSKA 
 

 
 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
 
 
 

POLZELA   10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Marijo JELEN in vse SMREČNIKOVE 
… za + Pavlo, Franca ZABUKOVNIKA, vse TOMAZLNOVE 
… za + Marijo JELEN - JANEZOVO 
… za + Martina UMBREHTA          * m.:  J.K., od. J.R., J.B., Š.D. 
… med mašo sprejem in potrditev novih ministrantov 
… za + Primoža TEICHMEISTRA 
… za + Ivana ŽGANKA                             * maševala: L.S., od. J.V. 

  18.  10.  –  25.  10.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

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

 

Ob izhodu iz cerkve lahko danes vza-
mete žepni koledarček Misijonskega 
središča Slovenije kot pozornost in 
skromno zahvalo za darežljivost, ki 
jo skazujete misijonom. 
 
 

 

V sredo, 21. oktobra, ob 19. uri bo na 
Teharjah srečanje tajnikov ŽPS celj- 
ske škofije. Dotični dobijo vabilo.  
 
 

 

V soboto, 24. oktobra ob 9:30, bo v 
Šmarjah pri Jelšah srečanje katehetov 
in katehistinj celjske škofije.  
 
 
 

 

 DUHOVNOST 
 

 

Od ponedeljka, 26., do srede, 28. ok-
tobra, bodo v Domu sv. Jožefa v Celju 
duhovne vaje za ministrante. Voditelj: 
Marko Rakun. Pričetek v ponedeljek 
ob 9. uri, sklep v sredo s kosilom. Za 
bivanje, hrano in drugo prispevate 
40 €. Prijave do 24. oktobra.  
 
 

 

Duhovne vaje za starejše: 'Usmiljen 
in milostljiv je Gospod'. Od ponedeljka, 
19. do četrtka 22. oktobra. Voditelj: 
Borut Pohar, CM. Pričetek ob 18. uri, 
sklep zadnji dan s kosilom. Prispevek 
za bivanje in duhovne vaje: 85€ (73€). 
Prijave info@jozef.si, 0590 73 800. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Krk, Andraž 63/c, Brunšek, 
Andraž 62, Arzenšek, Andraž 60.  Na 
Polzeli: Polzela.  

  

 

 DOBRODELNOST 
 

 

Srečanje in pogovor z misijonarjem 
Pedrom Opeko, ki je te dni na obisku 
v Sloveniji, bo tudi v Celju in sicer to 
nedeljo, 25. oktobra, ob 18. uri v cer-
kvi sv. Jožefa. Možnost prostovoljnih 
prispevkov za misijonarja. 
 
 

 

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! 
 
 
 
 

 KULTURA 
 

 

To soboto, 24. oktobra, ob 19:30 bo 
v Kulturnem domu na Polzeli prva od 
petih predstav v okviru abonmaja 
'Nasmejmo se'. Odigrana bo socialna 
komedija 'Micika in Aldo' izpod peresa 
Toneta Partljiča. Pred predstavo bo 
v  Malteškem hramu srečanje in po-
govor z avtorjem. Do te prve sobotne 
predstave je še možen vpis abonmaja.  
 
 

 

V soboto, 24. oktobra ob 19. uri bo v 
dvorani Kulturnega doma Andraž 
prireditev z naslovom "Pomen refor-
macije na Slovenskem". Gosta bosta 
mag. Violeta Vladimira Mesarič Jaz-
binšek, evangeličanska duhovnica, 
namestnica vojaškega vikarja v SLO  
vojski in kat. duhovnik Janez Furman. 

 
 
 

   
 
 

  


