
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

On jim je rekel:  
»Vrzite mrežo na desno  
stran čolna in boste našli.«  
Vrgli so torej in  
zaradi obilice rib  
je že niso več mogli izvleči.  
Oni učenec,  
ki ga je Jezus ljubil,  
je torej Petru rekel: 
»Gospod je!«  
Ko je Simon Peter slišal,  
da je Gospod,  
si je opasal haljo,  
bil jo je namreč slekel,  
in se vrgel v morje. 

 

 (Jn 21, 6-7) 
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.    
 

Na bregu našega življenja stojiš, mi 
pa te ne prepoznamo. Kdo je ta 

neznanec, pravimo, ki prešteva naše 
korake, in zakaj ne odvrne od nas 

svojega pogleda? Simon, Janezov sin, 
nagovarjaš vsakega od nas, 

pričakujoč, da ti bomo prišli naproti. 
Vzljubili smo te, vendar še  oklevamo.  

Ti pa čakaš, čakaš in vztrajaš  
in nas kot Simona kličeš po imenu. 

Če se ti pridružimo, nam je umerjen 
križ, zato omahujemo. Bodi zahvaljen, 

da si na bregu Tiberijskega morja za 
vedno preskusil našo ljubezen. 

 
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

      LLL JJJ UUU BBB III TTT III    BBB OOO LLL JJJ       
 
 
 
 
 

Jezus Petra v drugem delu današnjega 
evangelija sprašuje: »Simon, Janezov 
sin, ali me ljubiš bolj kot tile?«. Zakaj 
Kristus uporabi tako zelo občutljive 
besede, ko Petra sprašuje o njegovi 
ljubezni? Ko Sveto pismo govori, da 
Bog nekoga bolj ljubi, hoče reči, da mu 
daje posebno nalogo. Jezus v sklepnem 
odlomku Janezovega evangelija Petru 
izroča skrb za Cerkev: »Pasi moja jag-
njeta!« in zdi se, kakor bi z besedami, 
ali ga Peter ljubi bolj, hotel apostolu 
reči: »Poglej, Peter, ti boš vodil Cerkev. 
Moj namestnik na zemlji boš in ve-
likokrat boš moral reči stvari, ki 
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nekaterim ne bodo všeč. Mnogi ti 
bodo nasprotovali, še več ljudi te ne 
bo razumelo. Včasih boš sam. Tudi 
trpel boš, preganjan boš zaradi mene. 
Ali me boš takrat ljubil bolj kot drugi?«  
 

Peter Kristusu trikrat zagotovi, da ga 
ljubi, pritrdi, da ga ljubi bolj kot drugi. 
Sv. Avguštin v treh Petrovih pritrdit-
vah vidi »odkup« za tri zatajitve. Ko 
Kristus dobi to Petrovo zagotovilo, 
mu izroči skrb za Cerkev, kakor bi mu 
hotel reči: »Ker mi zagotavljaš, da 
me ljubiš bolj kot drugi, ti bom dal 
bolj odgovorno in bolj težko  nalogo 
kot drugim.« Dal mu je nalogo, naj 
»utrdi brate« (Lk 22,3) v veri.  
 

Vsakega kristjana Kristus kdaj pa 
kdaj vpraša, če ga ljubi bolj kot drugi. 
Zakonce, ko jih zadene kriza zakona, 
starše, ko pridejo težave pri vzgoji 
ali ko se jim rodi prizadet otrok, člane 
družine, ko kdo hudo zboli, samske, 
ko se počutijo osamljeni, starejše, ko 
se zdijo odvečni … Naj nam Gospod 
nakloni svojo ljubezen, v moči katere 
ga bomo tudi mi zmogli bolj ljubiti in 
odgovoriti na njegov klic v vseh, tudi 
najtežjih trenutkih svojega življenja. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 
 
 
 
 

 
 

 

Nikar se ne sramujmo priznavati 
Križanega; zaznamujmo zaupno s 
prsti čelo, naredimo znamenje križa 
na vse, na kruh, ki ga jemo,  
nad kozarcem, iz katerega pijemo! 
Naredimo ga ob prihodu in odhodu, 
pred spanjem, preden se uležemo  
in ko vstanemo, pri hoji in 
počivanju!         
                                      (Ciril Jeruzalemski) 

 
 

    

 YOUCAT – katekizem za mlade 
 

  

Se je Jezus z vstajenjem vrnil 
v tisto telesno stanje, ki ga je 
imel med svojim zemeljskim 
življenjem? 
 

Od mrtvih vstali Gospod se je svojim 
učencem pustil dotikati, z njimi je 
jedel in jim pokazal rane svojega 
trpljenja. In vendar njegovo telo ni 
več pripadalo le zemlji, ampak Oče-
tovemu Božjemu območju.  
 

Vstali Kristus, ki nosi rane križanja, 
ni več vezan na prostor in čas. Lahko 
je vstopil skozi zaprta vrata in se 
svojim učencem na različnih krajih 
prikazal v taki podobi, da so ga ne-
posredno prepoznali. Kristusovo 
vstajenje torej ni bilo vrnitev v nor-
malno zemeljsko življenje, temveč 
vstop v nov način bivanja: »Saj vemo, 
da Kristus, potem ko je bil obujen 
od mrtvih, več ne umre; smrt nad 
njim nima več oblasti« (Rim 6,9). 
 
 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Aleluja   

Vzklik »aleluja« izraža naše veliko-
nočno veselje nad tem, da je Jezus 
premagal smrt in vstal od mrtvih.  
Alelujo pojemo vse leto razen v post-
nem času. Beseda sama izhaja iz 
hebrejskega jezika in pomeni »slavi 
Boga«. Med alelujo vstanemo, medtem 
pa duhovnik sklonjen tiho moli: »Gos-
pod, očisti moje srce in moje ustnice, 
da bom vredno oznanjal tvoj evan-
gelij!« Tudi mi med izgovarjanjem 
ali petjem aleluje pripravimo svoja 
srca za Kristusa, ki nam po evangeliju 
govori On sam.  



 

   

 

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. 
 

PONEDELJEK * 11. 04. 2016 * Stanislav, škof, mučenec * Biserka  
 

 
 

POLZELA     7.00 
 

… za + Vinka VIDMAJERJA ml. 
 

TOREK * 12. 04. 2016  *  Zenon Veronski, škof * Julij I., papež           
 

 
 

  POLZELA   19.00 
  

… za + Ano ŠKOBERNE (1. obl.)           
 

SREDA * 13. 04. 2016 *  Martin I., papež, mučenec * Ida, redovnica            
 

 
 

POLZELA     7.00 
 

… za + Angelo in Franca ŠUSTERJA 
 

ČETRTEK * 14. 04. 2016  *  Lidvina, devica * Tiburcij, Valerijan, Maksim           
 
 
 
 
 

    

 

ANDRAŽ  18.00 
POLZELA   18.30 
POLZELA   19.00 

 

… za + Vinka PAJENKA (30. dan) 
… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Alojzijo JUG (1. obl.) 
… za + Milana VASLETA                              * maš.:  J.K., od. S.P. 
… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice 
                    

PETEK * 15. 04. 2016  *  Paternih, škof * Helena (Jelica) Alzaška, kneginja                 
 
 

 
 
 

  

 

POLZELA   19.00 
  

… za + Milana, Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE, KRUMPAKOVE 
… za + Mata in Ano DOMINKOVIČ               * maš.:  J.K., od. S.P. 
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 16. 04. 2016  *  Bernardka Lurška, devica * Benedikt Jožef Labre         
 

    
         

    

 

ANDRAŽ  18.00 
POLZELA   19.00 

  

… za + Jožefo (obl.) in Gregorja BOLHA 
… za + ŠKOLNIKOVE in JEZERNIKOVE 
… za + Ivanko CIMPERMAN  
… za + Antona MEŠIČA                         * maš.:  J.K., od. M.G., S.P. 
 

NEDELJA  * 17. 04. 2016  * 4. VELIKONOČNA, DOBREGA PASTIRJA   
 
 

     
 
 
 
 

    

 

  POLZELA      7.00 
ANDRAŽ      9.00 

 
 

POLZELA   10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Rudija JEROMLA, Štefana, Frančiško SEŠEL 
… za + Antona SATLERJA, vse LESKOVŠEKOVE                       
… za + Jožefo GUČEK (obl.)                    * maš.:  J.K., od. S.P., Š.G. 

… za + Danija in Rozalijo VIDMAJER (obl.) 
… za + starše VONČINA in brata                  * maš.:  L.S., od. S.P. 
 

 
 

 10.  04.  –  17.  04.      MMM AAA ŠŠŠ NNN III    NNN AAA MMM EEE NNN III    

Nikoli ne prenašaj govorice,  
dokler je nisi preveril.  
In če le-ta drži,  
še toliko bolj drži jezik za zobmi.  (Selma Lagerlöf) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 10. aprila, pričenjamo te-
den molitve za duhovne poklice. 
 
 

 

To nedeljo, 10. aprila, bodo krščeni 
Lan K., Iris K., Karin K., vsi s Polzele. 

 
 

 

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, DJ, metropolit. 
 
 
 

 

V torek, 12. aprila, ob 17. uri, bo v 
dvorcu Novi Klošter v Založah spet 
duhovna obnova za ženske. 
 
 

 

V četrtek, 14. aprila bo v Vrbju tretje 
predavanj na temo islama. Dr. Drago 
Ocvirk: Dialog med islamom in krš-
čanstvom - utopija ali realnost?  
 
 
 

 

V četrtek, 19.30, srečanje zakonske s. 
 
 

 

V nedeljo, 17. aprila  bo molitveni dan 
za duhovne poklice. Dekanijska mo-
litvena ura bo v Libojah ob 15. uri. 
 
 

 

17. aprila bo krščena Vita Č., Ločica. 
 
 

 KULTURA 
 

 

V ponedeljek, 11. aprila, ob 18. uri, bo 
v cerkvi sv. Marjete na Polzeli Tajda 
Randl z gosti izvedla klavirski recital 
Glasbeni utrinki. Vabljeni! 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Pižorn, Andraž 20, Ograjenšek, 
Andraž 20/b, Majhenič, Andraž 17/b. 
Na Polzeli: Polzela I. 

 

To 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 RAZSTAVA ROČNIH DEL 
 

  

Prijateljstvo bolnikov in invalidov, pod 
okriljem Marijinih sester,  vas vabi, 
da si v soboto zvečer, 16. in v nedeljo, 
17. aprila v učilnicah župnije Polzela 
ogledate  razstavo ročnih del bolnikov 
in invalidov. Vsak izdelek nosi s seboj 
svojo zgodbo. V njem se skriva veselje 
do življenja, pa tudi bolečine in samota. 
To je priložnost, da se z življenjem in 
delom bolnikov in invalidov sreča 
naše župnijsko občestvo. Z nakupom 
katerega izmed izdelkov, pa bomo 
podprli njihovo delovanje. 
 
 

 

 ROMANJE 
 

  

Škofje in Društvo katoliških pedagogov 
Slovenije v svetem letu usmiljenja 
vabijo na svetoletna romanja učiteljev 
in vzgojiteljev. Za celjsko škofijo bo 
romanje v soboto, 16. aprila, ob 14.30 
v celjski stolnici. Vodil ga bo škof Sta-
nislav Lipovšek. Natančen program 
in navodila so objavljena na spletni 
strani www.dkps.si.  


