
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Simon se je oglasil  
in mu rekel:  
»Učenik, vso noč  
smo se trudili,  
pa nismo nič ujeli;  
toda na tvojo besedo 
 bom vrgel mrežo.«  
In ko so to storili,  
so zajeli veliko množino rib,  
da se je njih mreža trgala.  
 

(Lk 5, 5-6) 

 

Gospod, hvala ti, ker nas nenehno 
vzpodbujaš: »Ne bojte se!« 

Vabiš nas k zaupanju  
in krepiš našo vero.  

Prosimo te, pomagaj nam,  
da bomo svobodni  

in gibljivi  
kot ribiči  

ter sposobni  
v življenju  

zate tudi  
kaj tvegati. 

Amen. 
 

Po: 
Uvodi pri  

nedeljskih 
 in prazničnih  

sv. mašah – leto C 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Predvidevam, da apostol Peter ni imel 
največjega in najboljšega čolna med 
vsemi ribiči ob Genezareškem jezeru. 
Toda prav ta ubogi čoln je dal na voljo 
Kristusu, da je iz njega 'učil množico', 
ki je 'pritiskala nanj', da bi 'poslušala 
Božjo besedo'. Prav ta skromni Petrov 
čoln je uporabil, da je iz njega učil. Ta 
čoln je bilo tudi edino, kar je Peter 
lahko ponudil Kristusu. Praktično mu 
je dal vse.  
 

Danes veliko ljudi meni, da nimajo 
posebnih sposobnosti za oznanjevanje 
Božje besede. Duhovniki velikokrat 
težko dobimo sodelavce. Mladi se 
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težko odločajo za duhovni poklic in 
oznanjevanje Božje besede. Ne želijo 
sprejeti odgovornosti v življenju. 
Nekako menijo, da niso sposobni …, 
kakor da čoln njihovega življenja ni 
primeren za to. Ta strah in številni 
drugi so odveč. Kristus more tudi iz 
skromnega čolna učiti množico, le 
na voljo mu ga moramo dati.  
 

Sicer pa strah ob srečanju z neskon-
čno svetim, z Bogom, ni novost. Ko 
se človek sreča z njim, se ustraši, ker 
se zave svoje majhnosti in grešnosti, 
kakor se je zavedel prerok Izaija v 
prvem berilu. Vendar ne sme pri tem 
ostati. Ko se je apostol Peter zbal ob 
srečanju s Kristusovo Božjo močjo in 
se zavedel svoje nesposobnosti in 
grešnosti, je prosil: »Pojdi od mene, 
ker sem grešen človek.« Obenem pa 
je zaupal Gospodu, saj je dejal: »Na 
tvojo besedo bom vrgel mreže.« Sv. 
Peter, ki je pozneje postal prvi med 
apostoli, ni šel na delo v zavesti lastne 
sposobnosti, ampak v veri v Gospo-
dovo besedo. Njegove skromne da-
nosti mu niso bile več ovira, ampak 
jih je dal na voljo Gospodu. Ta jih je 
sprejel in blagoslovil ter jih nadvse 
koristno uporabil. Naše (ne)sposob-
nosti, naša grešnost in zavest maj-
hnosti nas ne smejo ovirati na poti 
za Kristusom.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem. 
 
 
 
 

 
 

Črpajte svojo moč preprosto  
iz veselja do Jezusa.  
Bodite srečni in polni miru.  
Sprejmite, karkoli vam on da.  
In dajajte, kar on vedno sprejema  
s prisrčnim nasmehom.  (mati Terezija) 
 

 

 

 #BODldoberDELAJdobro. 
 

 

 

Papež Frančišek mlade nago-
varja: 'Vabim vas, da ponovno 
odkrijete telesna in duhovna 
dela usmiljenja ...  
 

  Popotnike sprejemati  
 

* pojdi na romanje v bližnje svetišče  
* poišči deset značilnosti svojega 
kraja, ki jih lahko predstaviš drugim  
* poišči soseda na svoji ulici/vasi/ 
bloku, ki ti je najbolj tuj in ga naj-
manj poznaš, in se z njim pogovarjaj  
* pouči se o begunski problematiki  
* strpno in spoštljivo se pogovarjaj 
z drugimi o begunski problematiki  
* moli za vse popotnike in begunce  
* pošlji SMS donacijo za migrante 
(1919 SMS BEGUNCEM) 
 

 
 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 
 

Poklon  
 

Priklon v bogoslužju je sveto dejanje, 
ki pomeni počastitev ali pa spremlja 
in podpira ustno molitev. Danes sta v 
bogoslužju dve vrsti priklona: priklon 
z glavo in priklon z gornjim delom 
telesa. Z glavo se duhovnik prikloni, 
kadar pri bogoslužju imenuje vse tri 
Božje osebe skupaj ... Ko molimo vero, 
pa se globoko priklonimo pri besedah: 
»In se je utelesil po Svetem Duhu iz 
Marije Device in postal človek…« S 
priklonom počastimo sveto Rešnje 
telo in kri pri povzdigovanju, ko du-
hovnik poklekne. Duhovnik se globo-
ko prikloni pri molitvah pred branjem 
evangelija ter pri pripravi darov ... 
Skratka: priklon je znamenje, ki pove, 
da nekomu izkazujemo čast in spoš-
tovanje. 

 
 



  

 

NEDELJA  * 07. 02. 2016  * 5. MED LETOM  * Rihard, kralj 
 
      
 

  PRVA 
 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Antona SATLERJA 
… za + Rozalijo in Andreja KORBERJA 
… za + Franca in Ivanko DROBEŽ              * maš.:  J.K., od. J.V  
 

PONEDELJEK * 08. 02. 2016 * Hieronim Emilijani, red. ustanovitelj             
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Branka KOČEVARJA (30. dan) 
… za zdravje ( I.S.)                                   * maš.:  J.K., od. Š.D. 
 

TOREK * 09. 02. 2016  * Apolonija (Polona), devica, mučenka * Nikefor  
 

 
 

  POLZELA   17.00 
  

… za + Marinko MAROVT (8. dan) 
… za + Jožeta RIBIČA (1. obl.)                      * maš.:  J.K., od. Š.D. 
 

SREDA * 10. 02. 2016 * PEPELNICA * Sholastika, devica, redovnica 
 

 
 

POLZELA     6.30  
POLZELA     7.00 
POLZELA   17.00 
ANDRAŽ   18.00   

 

… pobožnost križevega pota 
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA 
… za + Antona VAŠLA 
… za + Andreja KUŽNIKA (obl.) in vse TRATNIKOVE 
 

ČETRTEK * 11. 02. 2016  * Lurška Mati božja * svetovni dan bolnikov 
 
 
 
 

   
 

POLZELA   16.30 
POLZELA   17.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marijo in Martina HRUŠOVARJA (obl.) 
… za + Marjana ŠKOBERNETA 
… za + Marijo CIZEJ                         * maš.:  J.K., od. M.G., Š.D. 
 

PETEK * 12. 02. 2016  * celodnevno češčenje SRT * Humbelina, redovnica         
 
 

 
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

POLZELA   16.15 
POLZELA   17.00 

 
ANDRAŽ   17.30   
ANDRAŽ   18.00   

  

… za 2 + Mariji JOŠOVC in Anico MAROVT 
… za + Srečka (Feliksa) BIZJAKA                * maš.:  M.Š., J.K. 
… pobožnost križevega pota (božje usmiljenje) 
… za + Ludvika JERŠIČA in ostale JERŠIČEVE 
… za + Roberta LEKŠETA                        * maš.:  D.S., od. Š.D. 
… pobožnost križevega pota (božje usmiljenje) 
… za + Branka, Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA 
 

SOBOTA * 13. 02. 2016  * celodnevno češčenje SRT * Jordan Saški, r.       
 

    
     
        

 

  POLZELA     7.00 
POLZELA   17.00 

 

  

… za + Jožefa in Ivano KOVAČEC 
… za + Vita in družino BIBIČ 
… za + Nado DERČA (30. dan)  
… za + KRAJNČEVE (obl.)                            * maš.:  S.S., J.K. od. M.G. 
 

NEDELJA  * 14. 02. 2016  * 1. POSTNA  * Valentin (Zdravko), duhovnik 
 
 

     

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 

  
POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Marijo BLAGOTINŠEK (obl.), Štefana, Vinka, Ivana 
… za + Apolonijo in Ivana JELENA           * maš.:  J.K., od. J.V. 
… za + Milana HORVATA               

  

  07.  02.  –  14.  02.       
 

 



  

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo bo krst Zale G., iz Ločice. 
 
 

 

V torek, 9. februarja ob 17. uri v Novem 
kloštru duhovna obnova za ženske. 
 
 

 

V četrtek, 11. februarja bomo obhajali 
24. svetovni dan bolnikov. Ob 19. uri 
bo v celjski bolnišnici maševal škof. 
 
 

 

V četrtek srečanje zakonske skupine.   
 
 

 

V soboto, 13. februarja se bo ob 8.45 v 
prostorih pod cerkvijo pričel 'birmski 
dan' za vse naše letošnje birmance.  
 
 

 RAZNO  
 

 

Andraž: Prvo in drugo nedeljo v feb-
ruarju bodo tudi letos ključarji zbirali 
prispevke za uporabo klopi v cerkvi.  
 
 

 

 

 CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT: 
 
 
 
 

12. in 13. februarja je za češčenje SRT v 
metropoliji zadolžena župnija Polzela. 
Letošnji program: 

 

 

 POSTNE SPODBUDE  
 

 

Ob sredah na Polzeli in ob petkih v 
Andražu in na Polzeli bodo v postnem 
času pobožnosti križevega pota. 
 
 

 

'Živi preprosto, da bodo drugi lahko 
preprosto živeli.' Karitas vabi k zbi-
ranju nepokvarljivih živil (plakat).  
 
 

 

V postnem času si vzemi 3 minutke na 
dan, klikni na spletno stran pridi.com, 
Facebook ali You Tube: #deliJezusa 
in si oglej kratek filmček. Vsak dan te 
bo nagovoril eden bolj ali manj znani 
Slovenec, ki bo s teboj delil izkušnjo 
vere v Jezusa. Pričevanja lahko sprem-
ljaš tudi preko televizije Exodus TV.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Zabukovnik, Dobrič 23; 
Dobnik, Dobrič 23; Hleb, Dobrič 23/b. 
Na Polzeli: Založe.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT 2016 - POLZELA 
 

 
 
 
   PETEK, 12. februarja:   

 

  7.00  ................................. maša    g. Mirko Škoflek, dekan        
  8.00  -    9.00  ..................  molitvena ura:    Podvin pri Polzeli 
  9.00  -  10.00  .................. molitvena ura:     Polzela - okolica  
10.00  -  11.00  .................. molitvena ura:       Breg pri Polzeli  
11.00  -  12.00  .................. adoracija v tišini:    vsi 
13.00  -  16.15  .................. molitev:    veroučenci (po šolskem pouku) 
16.15  -  17.00  .................. križev pot   Karitas, vsi 
17.00  ................................ maša    g. Drago Svetko, MSS 
    

 

 SOBOTA, 13. februarja:                                                                
   

  7.00  ................................ maša      
  8.00  -    9.00  .................. molitvena ura:        Založe  
  9.00  -  10.00  .................. molitvena ura:        Orova vas 
10.00  -  11.00  .................. molitvena ura:   Polzela - center 
11.00  -  12.00  .................. brevir     vsi        
12.00  -  12.30  .................. adoracija v tišini:      vsi 
12.30  -  13.00  ..................  molitev, spoved:       birmanci 
14.00  -  15.00  .................. adoracija v tišini:      vsi 
15.00  -  16.00  .................. molitev:    Šenek (oskrbovanci v domski 'kapeli') 
16.00  -  17.00  ..................  molitvena ura:        Ločica ob Savinji 
17.00  ................................ maša, zaključek      msgr. dr. Stanislav Slatinek 
 

 
 

 

 
 
 


