
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Oče je velel svojim služabnikom:  
»Brž prinesite najboljše 
oblačilo in ga oblecite, 
in dajte mu prstan na roko  
in čevlje na noge;  
in pripeljite pitano tele  
in ga zakoljite in jejmo  
ter se veselimo;  
zakaj ta moj sin je bil mrtev  
in je oživel;  
je bil izgubljen in je najden.«  
 

(Lk 15, 22-24) 
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Jedel si z grešniki in cestninarji,   
in če bi še hodil po zemlji,  

bi prisedel h goljufom, zatiralcem in 
mučiteljem, k tistim, ki kratijo svobodo, 

k Herodom in Pilatom današnjega 
sveta. Prisedel bi k vsakemu od nas,  

da bi začutil tvojo bližino ...  
Naj ti rečemo hvala, ker se smemo 

obračati k tebi, ker nas iščeš,  
razkropljene, zbegane 

 in onemogle.  
Naša pota so  

Oskrunjena, grešna,  
a vrnili se bomo  

v Očetovo hišo.  
Tam se bomo veselili  

vrnitve vseh izgubljenih. 
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V priliki o izgubljenem sinu nehote 
vidim tudi zgodbo številnih današnjih 
mladih, ki zapustijo starše. Ti jih imajo 
radi, zato zelo trpijo, ko odidejo in 
zabredejo na kriva pota. Tudi v evan-
geliju oče trpi, ko ga zapušča mlajši 
sin. Ker ga ljubi, trpi, a mu pusti svo-
bodo, da odide.  
 

Morda se nam zdi, da ima evangeljska 
zgodba prelep konec: sin se vrne k 
očetu. Kdaj se je pravzaprav sin odločil 
za to? Takrat, ko je padel najniže, ko 
je pasel svinje in mu ni nihče ponudil 
niti hrane, ki so jo jedle te za Jude ne-
čiste živali. Evangelij tudi pove razlog 
za sinov odločilni korak. K temu pri-
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pomore spomin na očetovo dobroto. 
Sin se spomni, kako dober je njegov 
oče, ki ne daje kruha samo svojim, 
ampak v izobilju celo najemnikom. Ko 
se zave očetove ljubezni in dobrote, 
sklene: »Vstal bom in šel k očetu.« 
Sin se je spreobrnil, ker je odkril, da 
je ljubljen.  
 

Starši velikokrat trpijo, ko se njihovi 
otroci izgubijo ali zavrnejo Boga in 
zapustijo pot, ki so jih jo učili. Zato 
jih želijo privesti na pravo pot s trdo 
besedo, morda z zavrnitvijo ali celo 
grožnjo. »Evangelij pa uči, da človek 
ne spremeni svojega življenja, svoje 
miselnosti, se ne spreobrne k dob-
remu zaradi tega, ker bi ga kdo nadrl, 
mu očital, ga kaznoval, ampak zaradi 
tega, ker odkrije, da je ljubljen, kljub 
temu da je grešnik,« piše M. I. Rupnik. 
Tudi sodobni izgubljeni sinovi se bodo 
lahko vrnili na pravo pot, če bodo v 
stiski. Ko se bodo morda znašli na 
dnu, se bodo lahko spomnili, da jih 
nekdo ljubi in se lahko vrnejo k njemu. 
Lahko tudi trdimo: gorje človeku, če 
se takrat, ko bo v krizi, ne bo mogel 
spomniti, da ga kdo ljubi, kljub temu 
da je grešnik! Le h komu naj potem 
gre? Morda je danes prav zato toliko 
nesrečnih ljudi, ker se v stiski ne mo-
rejo spomniti, da so brezpogojno 
ljubljeni, in ker ni ljudi, ki bi jim to 
povedali.   
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 
 
 

 

Mi kristjani se v viharjih sveta  
samo zato ne potopimo,  
ker plavamo na lesu križa. 
 

(sv. Avguštin) 

 

 

 #BODIdoberDELAJdobro. 
 

 

 

Nevedne učiti  
 

* pokrižaj se tudi na javnih 
mestih, v restavracijah ...  
* vzemi si 10 minut za branje 

vsebin katoliške vere (katoliški tisk: 
#najst, Ognjišče, Družina, Youcat, 
Tvitanje z Bogom ... )  
* beri kakovostne knjige in k temu 
spodbudi tudi druge 
* v skupini se pogovarjaj o veri in z 
drugimi deli svoje nanje/spoznanje  
* pojdi na kavo s prijateljem, ki ne 
hodi v cerkev, in se z njim pogovarjaj 
o svoji veri  
* preveri, če lahko pomagaš v župniji 
kot prostovoljec pri kakšni uri vero-
uka, oratoriju, birmanskih skupinah ...  
* postani boter na daljavo (šolanje 
otrok v Afriki - www.missio.si) 
 
 

 
 

 

Če svojega križa ne nosiš z 
veseljem, bo on tlačil tebe. 
 

(Tomaž Kempčan) 
 

 
 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Vzklik »Gospod, usmili se!« 
 

Vzklik »Gospod, usmili se« ali po grš-
ko »Kyrie eleison« prihaja iz grške 
liturgije. Najprej je občestvo vzklikalo 
samo »Gospod usmili se«, v 6. stoletju 
pa so ponekod temu vzkliku dodali 
še »Kristus usmili se«. Namen tega 
vzklika v začetku maše je, da bi kot 
verniki, ki smo zbrani v cerkvi, postali 
občestvo in da bi se v pravem duhu 
uglasili za poslušanje Božje besede 
ter da bi vredno pristopili k prejemu 
evharistije. 
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  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Marijo in Ivana JELENA - JANEZOVA     
… za + Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA 
… za + Jožeta in Marijo ROJNIK 
… za + Mirka PAVIČA                                 * maš.:  J.K. od. M.G., J.V. 
 

PONEDELJEK * 07. 03. 2016 * Perpetua in Felicita, muč. * Pavel, škof            
 

 
 

  POLZELA     7.00 
ANDRAŽ  15.30 

 

… za + Marijo in Martina STEINERJA (obl.)  
… za + Mirota REPOTOČNIKA (pogrebna)                              
 

TOREK * 08. 03. 2016  * Janez od Boga, red. u. * Beata (Blaženka), mučenka 
 

 
 

ANDRAŽ   17.00 
  POLZELA   18.00 

 

  

… za + Ivana in Heleno ZABUKOVNIK (obl.) 
… za + Marijo in Albina TERČAKA (obl.) 
… za + Cvetko DEDIČ (30. dan)                         * maš.:  J.K., od. J.V. 
 

SREDA * 09. 03. 2016 * Frančiška Rimska, red. * Bruno Kverfurtski, šk. m. 
 

 
 

POLZELA     6.30  
POLZELA     7.00 

 

… pobožnost križevega pota 
… za + Pavlo VODOVNIK (30. dan) 
… za + Betko PIŽORN (obl.) 
… za + Franca CUKJATIJA (8. dan)          * maš.:  J.K., od. M.G., Š.D. 
 

ČETRTEK * 10. 03. 2016  * 40 mučencev iz Armenije * Makarij Jeruzalemski 
 
 
 
 

   
 

POLZELA   18.00 
 

… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA ter njegove starše 
… za + Franca URATNIKA (obl.), vse TOMAŽOVE    J.K., od. M.G. 
 

PETEK * 11. 03. 2016  * Benedikt, škof * Konštantin, spokornik, muč.         
 
 

 
 

 
 

ANDRAŽ  16.30 
ANDRAŽ  17.00   
POLZELA   17.30 
POLZELA   18.00 

 
 

  

… pobožnost križevega pota 
… za + Angelo TKAVC 
… pobožnost križevega pota 
… za + Karla in Terezijo STIBEL ter Daniela VILČA 
… za + Janeza BLAGOTINŠKA                      * maš.:  J.K. od. J.V. 

… za + Adolfa VOLASKA, žpk. (spomin) 
 

SOBOTA * 12. 03. 2016  * Inocenc I., papež * Justina, red. * gregorjevo      
 

    
     
        

 

ANDRAŽ  17.00   
  POLZELA   18.00 

 

  

… za + Stanka BUKOVCA (obl.) in vse GRABENŠEKOVE 
… za + Vincenca in Angelo ter ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Vita in KORUNOVE 
… za + Andreja ESIHA (8. dan)                * maš.:  J.K. od. M.G., Š.D. 
 

NEDELJA  * 13. 03. 2016  * 5. POSTNA, TIHA * PAPEŠKA  
 
 

     

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 

  
POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Viktorijo TURNŠEK in Danijela 
… za + Rafka ZABUKOVNIKA (obl.) in Silvo    * maš.:  J.K. od. J.V. 
… za + Dragico TURKUŠ (obl.), Antona, Martino KUKEC (obl.) 
… za + Matildo ŠTORMAN (obl.) in KOLŠEKOVE 
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA 
… za + Mihaela KOTNIKA                   * maš.:  L.S. od. M.G., J.V., Š.D. 
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  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Kdo je Bog kakor ti, ki mi odpuščaš 
krivdo, ki greš prek pregrehe k ostanku 
svoje dediščine? Ne držiš na veke svoje 
jeze, kajti ugaja ti dobrohotnost.  
Spet se me boš usmilil, poteptal boš 
mojo krivdo. V globine morja boš 
zagnal vse moje grehe. Vsem svojim 
boš izkazal svojo zvestobo, in svojo 
dobroto, kakor si prisegel  
vsem tistim, ki  
verujejo vate od  
začetkov časov  
do danes. Amen.  
 
 

 

V torek, 8. marca bo v Novem Kloštru 
duhovna obnova za ženske. Ob 17.00.  
 
 

 

V četrtek, 10. marca ob 19. uri bo sre-
čanje zakonske skupine. 
 
 

 

V nedeljo, 13. marca krst Timoteja Š., 
Andraž. Med sveto mašo. 
 
 
 
 
 
 

 

  DOBRODELNOST  
 

 

Dekanijska karitas Petrovče vabi v 
ponedeljek, 7. marca, ob 19.30 uri 
na 20. jubilejni dobrodelni koncert 
"Z roko v roki", ki bo v Domu II. slo-
venskega tabora v Žalcu. Vstopnice 
dobite v zakristiji, na TIC-u v Žalcu in 
na blagajni eno uro pred koncertom. 
Nastopili bodo: Prifarski muzikanti, 
klapa Tramontana, glasbena skupina 
M.J.A.V., ans. Šepet, ans. Stil, vokalna 
skupina Candela, pevka Alenka Vozlič. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Jeromel, Andraž 61, Dobnik, 
Andraž 60/a, Satler, Andraž 59. Pol-
zela: Breg pri Polzeli. 

 

 

  NAŠA MOLITEV 2016  
 

 

MAREC 
 

Splošni:  Da bi družine v  
stiski dobile potrebno 
podporo in da bi otroci  
lahko odraščali v zdra- 
vem in mirnem okolju.   
 

Misijonski: Da bi kristjani, ki so zaradi 
vere zapostavljeni ali preganjani, iz 
nenehne molitve Cerkve črpali moč 
za vztrajanje in zvestobo evangeliju. 
 

Slovenski: Da bi varstvo sv. Jožefa pri-
poročali Slovenijo, ki ima sv. Jožefa 
za zavetnika. 
 
 

 

Vaše življenje mora biti stkano okrog 
evharistije. Poglejte nanj, ki je luč;  
prinesite svoja srca čisto blizu  
k njegovemu Božjemu srcu;  
prosite ga za milost, da bi ga spoznali, 
za ljubezen, da bi ga ljubili,  
za pogum, da bi mu služili.  
Nenehno ga hrepeneče iščite. 
 

(mati Terezija) 
 
 
 
 
 

 

  IZ STATISTIKE 2015 - MAŠE  
 

 

Oddani mašni nameni. Poleg že naštetih 
so bili znanim duhovnikom oddani še: za + 
Štefanijo FUŽIR in Franca, Tanjo TERGLAV 
VARGA, Teodorja KOLENCA, Tilčko in Ivana 
ŽOLNIR, Tilko, 2 Karla ZAVRŠNIK, TONAČEVE, 
Valentina BRUNŠKA, Vesno SIVEC in Dragico 
TURKUŠ, Vido HLEP in POSEDELOVE, Vido in 
Franca CVENK, Vido TURK, Vikija, Marjana, vse 
ZAVERŠNIKOVE, Viktorja JEŽOVNIKA, Vinka 
KOMPANA, Vinka MELANŠKA, vse JEVŠNIKOVE, 
Vinka VIDMAJERJA, Vita in vse BIBIČEVE, Vita 
in vse KORUNOVE, Vlada SVETKA, Vojka SAT-
LERJA, VONČINOVE, Zaliko STRNIŠA, Staneta 
DROFÉNIKA, Zdravka JEŽOVNIKA, Zoro ŠUSTER, 
2 Cirila PRAPROTNIKA, 2 Vikija BELOGLAVCA, 
za blagoslov in božje varstvo, za božje varstvo 
in pomoč, za mir in blagoslov, za ugodno vreme, 
vse v družini DRINJAK, vse bolnike v Domu, za 
zdravje, za zdravje zlatoporočencev. 


