
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

To sem vam razodel,  
ko sem bil pri vas;  
Tolažnik Sveti Duh pa,  
ki ga bo Oče poslal  
v mojem imenu,  
vas bo učil vsega  
in spomnil vsega,  
kar sem vam povedal.  
 

(Jn 14,25-26) 

Tudi k nam prihajaš pri zaprtih vratih.  
Preskušaš zapahe srca  

in nam ponujaš svoj mir.  
Pošiljaš Svetega Duha,  
ohranjevalca življenja,  

da izmiva naše grehe in jih  
izbrisuje iz tvojega spomina.  

Golob blagega miru  
gnezdi pod našo streho. 

Na ognjišču plapola ogenj  
z večnim plamenom.  

Blagoslavljaš  
naše binkošti,  

čas, ko razumemo  
tvojo Božjo in  

človeško besedo. 
Zahvaljen za  

preobilne darove. 
 

Berta Golob 
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Najbrž smo že slišali očitek, da smo 
»zakristijski kristjani«, to je, da vero 
živimo samo v cerkvi, ko pa pridemo 
iz nje, pozabimo nanjo. Dejansko do-
življamo, da v vsakdanjem življenju 
malokrat čutimo Božjo navzočnost. 
Kako bi bili srečni, če bi sredi dela 
in skrbi, sredi vsakdanjega drvenja 
občutili blagodejnost Božje bližine! 
Premalokrat smo veseli, da smo krist-
jani, občutimo pa žalost, ker vedno 
ne živimo po evangeliju. Binkoštni 
praznik nas spominja, da je v našem 
življenju navzoč Sveti Duh, ki je naš 
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Svetovalec in Tolažnik ter naš Posve-
čevalec.  
 

Človek, ki pusti, da ga Sveti Duh na-
polni, spominja druge na Boga. Pos-
tane nekakšna Božja beseda, ki jo 
ljudje lahko vidijo. Duhovni človek 
je tisti človek, ki se prepusti delovanju 
Svetega Duha. Tako duhovno ni nas-
protje snovnemu, kakor običajno 
menijo ljudje. Duhovna oseba nosi v 
sebi miselnost, ki je blizu Kristusu. 
»Sveti Duh … vas bo učil vsega in 
spomnil vsega, kar sem vam povedal« 
(Jn 14,26). Duhovni človek v vsem, 
karkoli dela, razodeva Kristusa, ker 
ga Sveti Duh spominja na Kristusa. 
 

Danes je moderno govoriti o duhov-
nem, čeprav ni duhovno vse, kar se 
pod tem predstavlja. Marsikdo trdi, 
da je duhoven in da ima posebne 
darove (bioenergijo, nadnaravne 
sposobnosti …). Take in  podobne 
trditve običajno nakazujejo, da ne 
gre za duhovnost, ampak prej za 
ošabnost, kajti duhovni človek se ne 
bo hvalil, da je duhoven. Če bo njegovo 
življenje razodevalo Kristusa in ljudi 
usmerjalo k Bogu, bodo drugi po tem 
spoznali, da je duhoven človek. Tak 
človek bo svoje sposobnosti in darove 
dal v službo drugih, skupnosti, Cerkve: 
»Vsakomur se daje razodetje Duha v 
korist vseh« (1 Kor 12,7).  Zato tisti, 
ki darove uporabljajo zase, le za last-
no korist in slavo ali celo prevaro, 
niso duhovni ljudje. Molimo zato dan 
za dnem k Svetemu Duhu. Prosimo 
ga, naj deluje v nas, da nas bo spo-
minjal na Boga ter da bo tudi naše 
življenje druge spominjalo na Gos-
podovo dobroto.                        B. Rustja 

 
 

 

   BINKOŠTI  
 

 

Petdeset dni po svojem 

vstajenju je Gospod iz 

nebes poslal Svetega 

Duha na svoje učence. 

Začel se je čas Cerkve. 

 (KKC 731–733) 
 

Na binkošti je Sveti Duh iz prestra-
šenih apostolov naredil pogumne 
Kristusove priče. V najkrajšem času 
so se tisoči dali krstiti: to je bila roj-
stna ura Cerkve. Čudež z jeziki na 
binkošti kaže, da Cerkev od začetka 
obstaja za vse; se pravi, da je univer-
zalna (gr. katoliška) in misijonska. 
Nagovarja vse ljudi, premaguje 
etnične in jezikovne meje in vsi jo 
lahko razumejo. Vse do danes je 
Sveti Duh življenjski eliksir Cerkve. 
 

 
 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Prošnje za vse potrebe 
 

V prošnjah za vse potrebe 
Božje ljudstvo izvršuje 

nalogo svojega duhovništva in prosi 
za vse človeštvo. Priporoča se, da so 
prošnje pri vseh svetih mašah, pri 
katerih je navzoče ljudstvo. Z njimi 
redno prosimo za potrebe Cerkve, za 
vladajoče in za blagor vsega sveta, za 
trpeče v katerikoli stiski in za krajevno 
občestvo. Pri posebnih opravilih pa 
lahko prosimo tudi za posebne na-
mene. V veri izročamo vse naše skrbi, 
nevšečnosti in težave Bogu, ki nas 
spremlja in vedno vabi, da mu za-
upamo. 



  
 

  

NEDELJA  * 15. 5. 2016  * BINKOŠTI  *  Izidor, kmet * Zofija, mučenka                
  

POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 

 
 

  POLZELA   10.30 
 
 
G. OLJKA  10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠEKOVE, GRILOVE 
… za + Angelo MEKLAV in vse MEKLAVOVE 
… za + Nado GABERŠEK                          * maš.: J.K., J.R., S.P. 

… za + Marijo SATLER in Ano KUHAR 
… za vse + MIKLAVŽINOVE 
… za + Jožeta JELENA                         * maš.:  L.S., od. M.G., S.D. 

… po namenu romarjev  

 

PONEDELJEK * 16. 5. 2016 * MARIJA, MATI CERKVE * binkoštni poned.   
  

POLZELA      7.00 
POLZELA   19.00 

 

 

… za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA 
… za + Ivanko VODOVNIK in ostale VODOVNIKOVE 
… za + Janka in Rafka LOBNIKA 
… za + Marijo SLOKAR (obl.)                          * maš.: J.K., J.R., S.P. 
 

TOREK * 17. 5. 2016  * Jošt, puščavnik * Paskal Bajlon, redovnik  
 

 
 

  POLZELA   19.00 
 

ANDRAŽ    20.00 

  

… za + Kristino, Miha, Franca GRADIČ, Marijo VOGA 
… za + Marijo TERGLAV, 2 Petra, ŠPRONGOVE     *  S.S., od. J.K. 
… Slavko PIŽORN (1. obl.)                                  
 

SREDA * 18. 5. 2016 * Janez I., papež, muč. * Feliks Splitski, muč.   
 

 
 

   POLZELA      7.00 
POLZELA   19.00 

 

… za + Vero SRNOVRŠNIK 

… za + Pavlo MARJETIČ (obl.) in Ladota 
 

ČETRTEK * 19. 5. 2016  *  Krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duhovnik  

    
 

POLZELA   19.00 
 

… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 
    

PETEK * 20. 5. 2016  * Bernardin Sienski, duhovnik * Hilarij, škof 

     
 

POLZELA    19.00  
 
 

  

… za + Milana, Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE, KRUMPAKOVE 
… za + Julijano TERGLAV in Zaliko STRNIŠA                   
… za + Iztoka MOHORIČA                         * maš.: J.K., J.R., S.P. 
 

SOBOTA * 21. 5. 2016  * Krištof Magellanes, duh. in drugi mehiški muč.  

  K II 
 

ANDRAŽ    15.00 
  POLZELA   19.00 

  

… v zahvalo za 50 let zakonskega življenja 
… za + Lovrenca (obl.) in Marijano OGRIS 
 

NEDELJA  * 22. 5. 2016  * SVETA TROJICA  *  Marjeta (Rita) Kasijska 
    

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       8.30 
 
  POLZELA   10.00 

 
 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Angelo in Konrada MEKLAVA (obl.) 
… za + Ivana DUŠIČA                                     * maš.: J.K., S.P. 

… za birmance in njihove botre 
… za duhovne poklice                                    * maš.: S.S., L.S. 
 

 

  15.  05.  –  22.  05.       

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih!   ___________________________________________________________ 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Ta nedelja, 15. maja, je binkoštna. 
Ob 10.30 maša tudi na Gori Oljki.  
 
 

 

To nedeljo, 15. maja, bodo krščeni 
Vall Nikolai H., Polzela, Tevž S., Ločica 
ob Savinji, Luka T., Ločica ob Savinji. 
 
 

 

V torek, 17. maja, ob 18. uri bo sre-
čanje letošnjih birmancev s svojim 
birmovalcem. Zberejo se v cerkvi. 
 
 

 

V torek, 17. maja, bo po večerni maši 
voditelj centra za duhovne poklice v 
mariborski nadškofiji, dr. Stanislav 
Slatinek, v prostoru pod polzelsko 
župnijsko cerkvijo predaval, oz. podal 
informacije o stalnem diakonatu in 
odgovarjal na zastavljena vprašanja. 
Srečanje je odprto za moške in ženske.     
 

 

V soboto, 21. maja, ob 18. uri bo pri 
sv. Jožefu v Celju slovesno obhajanje 
10. obletnice razglasitve naše škofije. 
Izveden bo Oratorij v čast bl. škofu 
A. M. Slomšku. 
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 22. maja, bo v An-
dražu maša pol ure prej kot običajno 
– ob 8.30. Prosim za razumevanje!   
 

 

V nedeljo, 22. maja, ob 10. uri bo na 
Polzeli birma. 63 mladih bo v veri po-
trdil msgr. dr. Stanislav Slatinek. 
 
 

 

V nedeljo, 22. maja, bo v Petrovčah 
romanje bolnikov in ostarelih. Maša 
s sv. maziljenjem bo ob 10. uri.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Krk, Andraž 63/c, Brunšek, 
Andraž 62, Arzenšek, Andraž 60;  
Polzela: Ločica ob Savinji.  

 

 

 SPOVEDOVANJE  
 

 

Ker prejšnjo nedeljo, ko je bil najav-
ljen prvi spovedni dan za starše in 
botre birmancev ni bilo odziva, čutim 
dolžnost, da ponovno objavim urnik 
spovedovanja: v ponedeljek, 16. maja, 
zjutraj pred mašo in zvečer od 18. do 
20. ure; v torek, 17. maja, od 18. do 
20. ure; v sredo, 18. maja, od 6.30 do 
7.00 in od 18. do 19. ure; v četrtek, 
19. maja, za prvoobhajance in druge 
od 17.30 do 19. ure; v petek, 20. maja, 
za prvoobhajance in druge od 17.30 
do 19. ure. Lepo vabljeni!  
 
 

 GLASBA  
 

 

To nedeljo, 15. maja, ob 16. uri bo na 
Gori  Oljki 18. srečanje pevskih zborov 
in vokalnih skupin občine Polzela. 
 
 

 

V petek, 20. maja, ob 19.30, bo na gra-
du Komenda Glasbeno plesni večer 
– Polzelski tamburaši in folklorna 
skupina Grifon iz Šempetra 
 

 

 OGRAJA  
 

 

Še v maju bo mojster 
»Umetnostnega ko-
vaštva Kokotec« ob 

cerkev sv. Andreja v Andražu postavil 
novo, kovinsko ograjo. Prejšnja, le-
sena, dotrajana, je bila lani ob obnovi 
platoja pred zvonikom odstranjena. 
Pričakujemo in lepo prosimo, da bi s 
prispevki pri kritju stroškov vsi radi 
sodelovali. Višina daru ni določena. 
Prispevek lahko oddaste v zakristiji 
ključarjem, s kuverto v mašno nabir-
ko (naslov!) ali ga pošljete na TRR 
župnije sv. Andraž nad Polzelo: SI56 
0600 0192 1708 815 
 
 

 
 
 

 
 


