
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Čez osem dni so bili  
njegovi učenci zopet notri  
in Tomaž med njimi.  
Jezus pride pri zaprtih  
vratih, stopi v sredo in reče:  
»Mir vam bodi!«  
Potem reče Tomažu:  
»Deni svoj prst semkaj  
in poglej moje roke;  
podaj svojo roko  
in jo položi v mojo stran  
in ne bodi neveren,  
ampak veren!«  

 

 (Jn 20, 26-27) 
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Blagodejen je tvoj pozdrav:  
Mir vam bodi. Žejni smo, Gospod, 
tvojega miru in tvojega varstva. 

Nesrečni dvomljivci smo, nemirni 
iskalci, kljubovalni kot Tomaž.  
Odpiraš nam svojo srčno stran,  

da bi videli in verovali.  
Mir vam bodi!  

Hvala za dobroto,  
ki veje iz tvojih besed.  

Vstajenjski pozdrav  
nas navdaja z upanjem,  

da bo zemljo obvarovala  
tvoja neizčrpna ljubezen.  

 

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh  
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Predstavljamo si lahko, da Jezusovim 
učencem ni bilo vseeno, ko je eden 
izmed njih, Tomaž, trdil, da ne veruje, 
da je Kristus vstal. Kaj ga je nagnilo, 
da je veroval v Kristusovo vstajenje? 
Odpira se preprost odgovor: videl je 
videl Kristusa. Kakšnega Kristusa?! 
Ko je Jezus »pri zaprtih vratih stopil 
mednje« je rekel Tomažu: »Položi 
svoj prst sem in poglej moje roke!« 
Kristus mu pokaže svoje rane. Te os-
tanejo tudi po vstajenju. Zakaj rane 
ostanejo in zakaj Tomažu pokaže prav 
te? Rane po vstajenju ne morejo iz-
giniti, ker so znamenje ljubezni, s 
katero je Kristus šel v trpljenje in 
smrt za nas.  

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 

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

33..      aapprriill 

2016
 

  
 
 

 

 
 
 



Ko se Tomaž zateče v Kristusove rane, 
se spočije v njegovi ljubezni. Ker se 
sreča s Kristusom v ljubezni, začne 
verovati in vzklikne »Moj Gospod  in 
moj Bog« ter pri tem uporabi besedo 
Gospod, ki je sopomenka za Boga. Ko 
se sreča z  Bogom Ljubezni, izpove 
vero v Kristusovo božanstvo. Tako 
Kristusove rane zadobijo nov pomen 
tudi za nas: postanejo znamenje Božje 
ljubezni in Božjega usmiljenja. 
 

Tudi mi se zatecimo v Kristusove rane. 
Ko nas bodo navdajale najtežje skuš-
njave in se nas bosta lotevala največji 
obup, razočaranje, ko nas bo razjedal 
največji dvom, se zatecimo v Kristuso-
ve rane in znašli se bomo v Kristusovi 
ljubezni. Znamenje njegove ljubezni 
so rane. Ta ljubezen je bila ranjena, 
ker je človeški rod zlorabil njegovo 
ljubezen in ga križal. Kolikokrat je 
tudi človeška ljubezen ranjena in 
kolikokrat ne doživi priznanja, ampak 
zavrnitev! Molitev Duša Kristusova 
(v svoje rane sprejmi me) nas vabi, 
da se v trenutkih lastne ranjenosti 
zatečemo v Kristusove rane. Takrat 
ga prosimo: Gospod, sprejmi me v 
svojo ljubezen, ki je šla skozi trpljenje. 
Ozdravi me mojega dvoma, reši me 
skušnjav in poživi mojo ljubezen. 
Pomagaj mi, da se nikoli ne ločim od 
tvoje ljubezni. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dokler živimo, se borimo, dokler se 
borimo, je to znamenje, da nismo 
podlegli in da v nas prebiva dober 
duh. Če ob smrti ne boš zmagovalec, 
bodi vsaj bojevnik.             (sv. Avguštin) 

 
 
 

 

 KRŠČANSKI MATERINSKI DAN 
 

  

Na praznik Gospodovega oznanjenja 
se spominjamo najpomembnejšega 
dogodka v zgodovina naše Zemlje: ko 
je Marija sprejela povabilo nadangela 
Gabrijela, je postala mati. Po njenem 
materinstvu je posvečeno materin-
stvo vseh mater sveta, zato na ta dan 
obhajamo krščanski materinski dan. 
V poslanici, ki so jo škofje vsega sveta 
ob koncu vatikanskega koncila na-
slovili na žene, so počastili vzvišeni 
poklic matere: »Žene, vaša poklica-
nost je, da varujete domače ognjišče, 
da ljubite vire življenja, da imate srce 
za novi rod! Priče ste skrivnosti 
začetkov življenja ...« Kako globoko 
ceni in spoštuje dostojanstvo žene 
matere, je v svojih nagovorih in pismih 
izpovedal papež sv. Janez Pavel II. 
Materinski dan je dan hvaležnosti 
našim staršem, ki so nam kot Božji 
sodelavci podarili življenje.  (S. Čuk) 
 
 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Besedno bogoslužje 
 

Glavni del besednega 
 bogoslužja je branje Božje besede. 
Naša vera živi iz prepričanja, da nam 
je Bog govoril velikokrat in na veliko 
načinov, kakor pravi pismo Hebrej-
cem. Ko beremo odlomke Svetega 
pisma, živimo od besed, ki nam jih 
Bog govori po knjigah Stare in Nove 
zaveze. V Jezusu Kristusu je večna 
Božja beseda prišla v našo zgodovino 
in postala človek. Če torej to Besedo 
sprejmemo v veri, bomo deležni spod-
bude, naše srce bo z večjo voljo sledilo 
Bogu, iz tega pa se bosta rodila tudi 
molitev in mir.  



 

    
NEDELJA  * 03. 04. 2016  * 2. VELIKONOČNA, BELA, B. USMILJENJA 
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POLZELA      7.00 
ANDRAŽ      9.00 

  
POLZELA   10.30 
G. OLJKA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Mirota REPOTOČNIKA (30. dan) 
… za vse + TOMAZLNOVE                            * maš.:  M.B., od. S.P. 
… za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK 
… za + Heleno OCVIRK in starše      
 

PONEDELJEK * 04. 04. 2016 * GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI  
 

 
 

POLZELA     7.00 
ANDRAŽ   18.00 
POLZELA   19.00 

 

… za + Vido TURK 
… za + Bernarda in Apolonijo UČAKAR (obl.), Andreja KUŽNIKA 
… v zahvalo staršem za življenje … za + Frančiško BAŠ 
… za + Marijo KAČ                                          * maš.:  M.B., od. S.P. 

… zahvala staršem za življenje in vzgojo 
 

TOREK * 05. 04. 2016  *  Vincencij Ferrer, duhovnik * Julijana in Eva, r.           
 

 
 

ANDRAŽ   18.00 
  POLZELA   19.00 
 

  

… za + Rudolfa VIDMAJERJA (30. dan) 
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA ter Ivano FLORJAN 
… za + Vlad SVETKA                                   * maš.:  J.K., od. S.P.                 
 

SREDA * 06. 04. 2016 *  Irenej iz Srema, škof, mučenec * Peter Veronski           
 

 
 

POLZELA     7.00 
 

… za + Izidorja KUHARJA 
 

ČETRTEK * 07. 04. 2016  *  Janez Krstnik de la Salle, duh., r. ustanovitelj           
 
 
 
 
 

    

 

POLZELA   18.30 
POLZELA   19.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Ivana, Jožefo HRIBERNIK, hčerke Jožico, Anico  
            in Ivanko 
… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice 
                    

PETEK * 08. 04. 2016  *  Maksim in Timotej, mučenca * Dionizij, škof                   
 
 

 
 
 

  

 

ANDRAŽ  18.00 
 

POLZELA   19.00 

  

… za + Jožeta MEKLAVA, Ido PAJENK, vse BRŠEKOVE, 
            ROGELŠEKOVE 
… za + Daniela VILČA 
… za + Hildo FLORJANC                             * maš.:  J.K. od. S.P. 

… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 09. 04. 2016  *  Maksim Aleksandrijski, škof * Valtruda, red.               
 

    
         

    

 

POLZELA   16.00 
G. OLJKA   17.00 
POLZELA   19.00 

  

… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… po namenu društva Marijini otroci 
… za + ŽIVORTNIKOVE in Stanislava RIBIČA  
… za + Ivana JELENA (obl.)                          * maš.:  J.K., od. M.G. 
 

NEDELJA  * 10. 04. 2016  * 3. VELIKONOČNA  *  Domnij (Domen), š. m.   
 
 

     
 
 
 
 

    

 

  POLZELA      7.00 
ANDRAŽ      9.00 
POLZELA   10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Frančiško OŽIR in vse BAJHTOVE 
… za + Tatjano LORGER, Franca in Olgo KRALJ                       
… za + Marijo GRADIČ (30. dan)                     * maš.:  L.S., od. S.P. 

 
 

 03.  04.  –  10.  04.      MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Franc Romih, Žalec (Polzela) 
in nevesta Lidija Repas, Žalec. 
 
 
 

 

To nedeljo, 3. aprila ob 9. uri, bo v An-
dražu  blagoslov traktorjev, kmetijske 
mehanizacije in traktoristov.  
 
 
 

 

To nedeljo, 3. aprila, ob 10.30, bo sv. 
maša tudi v cerkvi sv. Križa na Gori 
Oljki. Vsi lepo vabljeni! 
 
 
 

 

Ker je praznik Gospodovega oznan-
jenja Mariji, ki ga sicer obhajamo 25. 
marca, letos zaradi Velikega petka 
odpadel, ga bomo z liturgičnim obha-
janjem nadomestili ta ponedeljek, 4. 
aprila. K večerni maši posebej lepo 
vabljeni otroci in starši. 
 
 

 

V petek, 8. aprila, ob 18. uri, bo v Na-
rodnem domu v Celju predstavitev 
knjige »Krščanstvo na ozemlju celjske 
škofije« (dr. Bogdan Kolar)  in Zbor-
nika 2016. Vabljeni! 
 
 

 

V soboto, 9. aprila, so mladi vabljeni v 
Celje na Škofija fe(j)st 2016. Srečanje 
se bo pričelo ob 9. uri v župniji bl. A.M. 
Slomška. Prijave pri kat. Andreji.  
 
 

 

V nedeljo, 10. aprila, bo začetek tedna 
molitve za duhovne poklice. Vsak dan 
bodo posebni nagovori in prošnje.  
 
 

 

Godove in rojstne dneve praznujte z 
zahvalo Bogu pri sveti maši! 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Satler, Andraž 106, Tominšek, 
Andraž 123, Umbreht, Andraž 101. Na 
Polzeli: Polzela I. 

 

V nedeljo, 10. aprila, ob 17. uri bo v 
športni dvorani na Polzeli dobrodelni 
koncert za Županov sklad. Nastopili 
bodo: Eroika, Manca Izmajlova, Fešta 
band, GŠ Risto Savin Žalec, Draž, Na-
vihani muzikanti, OŠ Polzela, Smeh, 
Tamburaši, Jan Mogu in Maša Veler, 
KGD Cecilija, Vaški godci. Povezovala 
bosta Jolanda Železnik in Franci Pod-
brežnik. Predprodaja vstopnic (8 €) 
TIC Polzela, Občina Polzela, Tajništvo 
OŠ, Gostina Cizej. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 OBLETNICA 
 

  

Na 3. velikonočno nedeljo, 10. aprila 
bo v celjski stolnici slovesnost ob 10. 
obletnici ustanovitve celjske škofije. 
Ob 15. uri bo akademija, ob 15.30 pa 
slovesno somaševanje škofov in du-
hovnikov, ki ga bo vodil celjski škof 
Stanislav, slavnostni nagovor pa bo 
imel msgr. Alojzij Cvikl, SJ, metropolit. 
 
 

 

 ROMANJE 
 

  

Škofje in Društvo katoliških pedagogov 
Slovenije v svetem letu usmiljenja 
vabijo na svetoletna romanja učiteljev 
in vzgojiteljev. Poromali bodo v sve-
tišča, kjer so sveta vrata, v želji, da bi 
ob prejemu svetoletnega odpustka 
tudi sami začutili Božje usmiljenje, 
ki nas objema, da bi ga mogli deliti in 
živeti pri delu na različnih področjih 
življenja. Za celjsko škofijo bo romanje 
v soboto, 16. aprila, ob 14.30 v Celju 
(v stolnici). Vodil ga bo škof Stanislav. 
Program in navodila so objavljena na 
spletni strani www.dkps.si.  


