
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

»Mir vam zapustim,  
svoj mir vam dam;  
a ne, kakor ga daje svet, 
vam ga dam jaz.  
Vaše srce naj se  
ne vznemirja in se ne plaši.  
Slišali ste,  
da sem vam rekel:  
‚Odhajam in pridem k vam‘.  
Ko bi me ljubili,  
bi se razveselili, 
da grem k Očetu, zakaj 
Oče je večji od mene.«  
 

(Jn 14, 27-28) 

Tvoji umirjeni koraki skozi žitna polja 
in na poti v tempelj so neslišen odmev 
tišine. Naš spremljevalec pa je hrup. 

Prenasičeni smo z divjimi ritmi  
in venomer se nam mudi.  

Primanjkuje nam časa zase,  
za prijatelje, še najbolj pa zate. 

Kolikokrat smo že  
preslišali tvoje besede:  

Mir vam zapustim,  
svoj mir vam dam.  

Ti pa nam vztrajno  
ponujaš svojo uteho.  

Hvala, potrpežljivi  
Dobrotnik. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koliko ljudem manjka notranji mir! 
Kako zelo potrebujemo zdravilno na-
vzočnost Kristusovega Duha ljubezni 
in miru! Kristus je imel notranji mir, 
zato ga je lahko podaril svojim učen-
cem. Temelj njegovega miru je bil v 
notranjem razmerju, ki ga je imel z 
Očetom. V današnjem evangeljskem 
odlomku kar petkrat omenja Očeta 
in govori o povezanosti z njim. Kristus 
tudi nam poklanja svoj mir: »Mir vam 
zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne 
dajem vam ga, kakor ga daje svet. 
Vaše srce naj se ne  vznemirja in ne 
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plaši« (Jn 14,27). Kristus nam podarja 
notranji mir, ki ga težave in žalosti ne 
morejo vzeti. Njegov mir ni odvisen 
od zunanjih okoliščin, je drugačen 
kot tisti mir, ki »ga daje svet«. Ta 
mir lahko posredujemo drugim le, 
če ga nosimo v sebi. Zagotovo bomo 
v slabih odnosih z drugimi, če smo 
nezadovoljni s samim seboj in ne 
pustimo, da Kristusov mir prodre v 
nas. Kristus je zdravnik, on nam 
pomaga ozdraviti rane notranjega 
nemira, ki ga je v nas povzročil greh. 
Kako bomo gledali na druge, na svet 
in na ljudi okrog nas, je odvisno od 
naše notranje drže. Bolj ko bomo 
polni Kristusovega miru in Svetega 
Duha, drugačni bomo mi in drugačen 
bo naš pogled. Kristusov mir je mir 
čistih src, je mir tistih, ki si prizadevajo 
za življenje po njegovih zapovedih. 
Notranji mir je tako sad našega živ-
ljenja po Božjih zapovedih, to pa je 
sad naše povezanosti s Kristusom. Saj 
kdor ne ljubi Boga, se ne drži njegovih 
zapovedi. Mir pa Sveti Duh poklanja 
tistim, ki se mu odprejo: »Tolažnik 
pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v 
mojem  imenu, on vas bo učil vsega in 
spomnil vsega, kar sem vam povedal.« 
 

»Če je mir v tebi, potem na vsakem 
kraju sveta vlada mir,« je rekel Tho-
mas Merton. Prosimo Kristusa, naj 
očisti naša srca in jih napolni s Svetim 
Duhom, da bo v njih prebival njegov 
mir. 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 
 
 
 

 
 
 

Najslabša ob vsej tragediji ni 
brutalnost hudobnih ljudi,  
ampak molk dobrih.         (M. L. King) 

  

 

   MARIJIN MESEC  
 

 

Mesec maj je kot Marijin 
mesec primeren, da po-
globimo svoj pogled na 
Marijo. V zgodovini so si 
pogosto postavljali vpra-

šanje, ali je Marija, to preprosto dekle 
izpred nekaj manj kot dva tisoč let, 
neke vrste katoliška Boginja«. A dej-
stvo je, da Marija ni nikakršna boginja 
v grškem ali rimskem smislu, ampak 
je navaden ustvarjen človek. Je Božja 
stvaritev, kakor smo vsi drugi ljudje. 
Enako tudi svetniki. V krščanstvu ne 
častimo Marije in svetnikov kakor 
bogove, ampak kot ljudi, ki so se iz-
kazali v svojem življenju, s svetim 
življenjem, se na tak način približali 
kot prijatelji Bogu in so mu tudi po 
smrti, po našem prepričanju, blizu. 
Zato se k njim zatekamo s priprošnjo, 
ne pričakujemo pa, da bi Marija ali 
svetniki izpolnili naše prošnje. Tudi 
častimo jih ne v istem smislu kot Boga.  
 

Po: M. Turnšek, Ognjišče 05/15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nebeški Oče, Marijo si izbral  

za mater svojemu Sinu, 

on pa jo je na križu postavil  

za našo mater. 

Zahvaljujemo se ti za njeno vlogo 

pri odrešenju in za vso njeno 

pomoč, ki smo je bili deležni. 

Prosimo te, naj jo posnemamo v 

krepostih, 

da bomo tudi mi dosegli večno 

življenje. 

Po Kristusu, našem Gospodu. 

Amen. 



  
 

  

PONEDELJEK * 2. 5. 2016 * Atanazij, škof * Boris M.  *  1. PROŠNJI DAN 

  

POLZELA      7.00 
G. OLJKA      9.00 
ANDRAŽ    18.00 
POLZELA   19.00 

 

 

… za dobro letino 
… po namenu romarjev iz O. 
… za + Franca PLASKANA (7. dan) 
… za + Braneta PANČURJA 

 

TOREK * 3. 5. 2016  * Filip in Jakob ml., apostola *  2. PROŠNJI DAN 
 

 
 

ANDRAŽ    18.00 
  POLZELA   19.00 

  

… za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK 
… za + Antona (1. obl.) in Ivanko VAŠL ter Hani TAVČER 
… za + Cvetko MAROVT (1. ob.) 
… za dobro letino                                * maš.:  J.K., od. J.B., M.G. 
 

SREDA * 4. 5. 2016 * Florijan (Cvetko), mučenec  *  3. PROŠNJI DAN 
 

 
 

   POLZELA      7.00 
 

POLZELA   19.00 

 

… za + Marjana TERBOVCA, Anico, Stanka KOŠECA 
… za dobro letino                                      * maš.:  J.K., od. J.V. 

… za + Danijela VILČA in Marijo JALEN 
 

ČETRTEK * 5. 5. 2016  *  GOSPODOV VNEBOHOD  *  Gotard, menih  

    1 

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ    18.00 

 
POLZELA   19.00 

 

… za farane 
… za + Alojzijo in 2 Maksa DREVA ter Angelo 
… v dober namen                                            *  J.K., od. M.G. 
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA 
… za + Antona MEŠIČA                                     *  J.K., od. J.R. 
    

PETEK * 6. 5. 2016  * Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov 

    1 
 

POLZELA   18.30 
POLZELA    19.00  

 
ANDRAŽ    19.45 

  ANDRAŽ    20.15 
  

  

… češčenje Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim 
… za + Marijo in Slavka HADŽIČA 
… v čast Srcu Jezusovemu                        * maš.:  J.K., od. J.V.             
… češčenje Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim  
… za + Branka, Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA 
… v čast Srcu Jezusovemu                         * maš.:  J.K., od. S.D. 
 

SOBOTA * 7. 5. 2016  * Gizela, opatinja * Flavija Domitila, mučenka  

    1 

    

    

 

G. OLJKA  10.30  
ANDRAŽ   18.00 

  POLZELA   19.00 

  

… po namenu romarjev iz K. 
… v čast Srcu Marijinemu  (molitev izročitve Mariji) 

… za + starše in ostalo sorodstvo OCVIRK 
… za + Ivana VAJNCERLA (1. obl.) 
… za + Barbaro LORGER (8. dan)              * maš.:  J.K., od. S.D., M.G. 

 

NEDELJA * 8. 5. 2016  * 7. VELIKONOČNA  *  Bonifacij IV., papež 
    

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 

 
 
  

POLZELA   10.30 
 
G. OLJKA  10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Marijo, Ivana JELENA-JANEZOVA, Marijo MARHART 
… za + Antona SATLERJA, vse LESKOVŠEKOVE 
… za + Angelo in Petra PRAPROTNIKA             
… za + Silvo TRATNIK in starše         * maš.: J.K., J.R., S.P., M.G. 
… za + Vincenca (obl.), Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za gasilce                                              * maš.:  J.K., od.  S.D. 

… po namenu romarjev iz Šmartnega 

 

  01.  05.  –  08.  05.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 1. maja, bo poleg rednih 
nedeljskih maš dodatno maša tudi 
na Gori Oljki. Gre za praznik Jožefa 
Delavca, ko radi romamo v svetišče 
sv. Križa in ob drugih prazničnih 
radostih doživimo tudi milosti sv. 
daritve. Srečanje ob oltarju se bo 
pričelo ob 10.30.  Vabljeni!    
 

 

To nedeljo, 1. maja, pričenjamo šmar-
nično pobožnost. Ob  ponedeljkih in 
sredah zjutraj bo na Polzeli branje: 
»Ljubim te, Terezija«, vse dni pa ob 
večerih na Polzeli in večkrat v An-
dražu: »Pater, ki je gledal Jezusa« .  
 
 

 

V dnevih od ponedeljka do praznika v 
četrtek, 5. maja, bomo obhajali prošnje 
dneve. Prosili bomo za ugodno vreme 
in dobro letino.   
 
 

 

V torek, 3. maja, ob 18. uri bo sesta-
nek za starše letošnjih birmancev. 
 
 

 

V nedeljo, 7. maja, bodo pri maši ob 
10.30 na Polzeli sodelovali gasilci.  
 
 

 

Animatorji oratorija vabijo v svoje 
vrste nove animatorje (od 9. razreda 
naprej). Info: Vid 031 562 733. 
 
 

 ROMANJE 
 

 

Skupina Marijinih častilcev organizira 
tradicionalno peš romanje k Mariji 
Pomagaj na Brezje v dneh od 6. do 8. 
maja. Odhod s Polzele. Informacije na 
tel. 031 471 983. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž:  Kolšek, Andraž 74, Satler, 
Andraž 79, Melanšek, Andraž 73.  
Polzela: Ločica ob Savinji.  

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

MAJ 
 

Splošni:  Da bi bile v sle- 
herni državi sveta ženske 
cenjene in spoštovane in 
da bi prav vrednotili nji- 
hov nenadomestljiv prispevek dru-
žinam in družbi.  
 

Misijonski: Da bi v družinah, skup-
nostih in skupinah molili rožni venec 
za evangelizacijo in mir. 
 

Slovenski: Da bi radi obiskovali Mariji-
na svetišča in se kot romarji srečevali 
z Bogom, z vero in občestvom. 
 
 

 OBNOVA 
 

 

ŽPS in ŽGS Polzela sta se odločila, da 
bomo letos končno izvedli že dolgo 
načrtovano rekonstrukcijo klopi v 
župnijski cerkvi na Polzeli. Da bi se 
v prihodnje izognili težavam, ki nas-
tajajo zaradi zdajšnje dolžine, se bodo 
razdelile na dva krajša dela, s tem 
pa bomo pridobili prehod po sredini. 
 

Stara situacija                                    Nova situacija    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temu prikazu načrtovanih del pa že 
dodajam tudi prošnjo za finančno 
podporo. Ker se klopi ne bodo samo 
'prerezale', ampak tudi obnovile, ker 
se bo menjal leseni pod in na novo 
položilo veliko marmorja, tudi strošek 
ne bodo majhen. Že vnaprej hvala.  

 
 
 

 
 

 


