
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Še mnogo vam imam povedati,  
a zdaj bi še ne mogli nositi. 
Ko pa pride on,  
Duh resnice, vas bo vodil  
k popolni resnici;  
ne bo namreč govoril  
sam od sebe,  
temveč bo govoril,  
kar bo slišal,  
in vam bo oznanjal 
prihodnje reči. 
 

(Jn 16,12-13) 

O Sveti Duh, Duh spoznanja,  
o Duh modrosti, o Duh ljubezni. 

Samo ti poznaš resnico, 
samo ti moreš prodreti v jedro  

in pravi smisel vsake stvari.  
O Sveti Duh, tebi se izročam.  

Ne želim vedeti več, kot je potrebno.  
Ne želim govoriti več, kot je potrebno.  

Ne želim nič več kot tisto,  
kar si določil zame.  
Ti me ljubiš in veš,  
kaj je dobro zame.  

O Duh ljubezni,  
napolni me s tistim,  

kar morem  
sprejeti od tebe.  

Slava ti. Amen. 

Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes 
po nas 

 
Zahvaljen za  

preobilne darove. 
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Slovenski teolog Anton Strle je zapisal: 
»Na paši - bilo mi je deset let - me je 
nekoč prevzela misel: ‘Kako bi bilo 
lepo, če bi Boga ne bilo! Kako bi bil 
človek svoboden!’ Čez nekaj trenut-
kov pa sem se zavedel, kako strašno 
bogokletna je bila ta misel. Vse poz-
nejše življenje pa me je jasno prepri-
čevalo, kako je prav nasprotno res: 
kako je prav Bog izvir resnične člo-
vekove svobode.«  
 

»Ko človek zanika Boga, poklekne 
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pred devet malikov,« pravi pisatelj 
Dostojevski. Svobodo Božjega otroka 
zamenja za suženjstvo praznoverju 
(napovedovanju prihodnosti iz ho-
roskopov ali kart, bioenergetiki, 
raznim kozmologijam) ali malikom 
(sovraštvu, denarju, želji po uživan-
ju …). Ti maliki ga tako zasužnijo, da 
se jih zlepa ne more rešiti.  
 

V današnjem evangeliju nam Kristus 
obljublja Duha resnice, ki nas bo 
»uvedel v vso resnico« (Jn 16,13). 
Resnica o Bogu in človeku je, da smo 
ljudje srečni, ko imamo Boga za Očeta, 
Sina za Odrešenika, Svetega Duha pa 
za Vodnika in Posvečevalca, na kar 
nas spominja današnji praznik Svete 
Trojice.  
 

Prosimo Gospoda, naj nam pošlje 
svojega Svetega Duha, ki nas bo uve-
del v »vso resnico« o Bogu in bo v 
naša srca vlil »upanje na Božjo slavo« 
(Rim 5,2). Naj nam nakloni upanje, 
saj »upanje ne osramoti«. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 
 

 

   MOLITEV  
 

 

Molitve ne smemo  
nikoli potisniti med  
vsakdanja opravila.  

Molitev mora biti nosilec  
dneva. In čim bolj narašča  

teža opravil, tem bolj mora 
naraščati teža naše zaupne molitve. 

 

(Alessandro Pronzato) 
 

 

 

 

   SVETI DUH  
 

 

Imamo tvojega Sveta 
Duha. On je maziljenje,  
pečat ponotranjenega 
človeka. Je izpolnitev 

vseh brezmejnih prepadov našega 
življenja. V nas je tisto življenje, po 
katerem smo že našli pot preko smrti. 
Je brezmejna sreča, ki bo posušila 
potoke solza še v njihovih zadnjih 
izvirih, četudi bodo še tako preplavili 
nižino  naših spoznanj.  
 

V nas živi kot upanje, ki nas nosi ob 
vseh padcih našega obupa. V nas živi 
kot ljubezen, ki  nas ljubi in nas dela 
ljubeče, bogate in radostne, čeprav 
imamo hladno, ozko srce. 
 

Je tisti smeh, ki že počasi odzvanja 
za našim jokom. Veliko več smo, kot 
o sebi vemo. 
 

 
 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Prinašanje darov  
 

Že sveti Justin je  poročal, da so verni 
po skupni molitvi prinesli k mizi kruh 
in vino. Ponekod so sprejemali tudi 
druge darove, ki jih je cerkvena skup-
nost nato razdelila potrebnim. Ko 
prinašamo k oltarni mizi kruh in vino, 
prinašamo sebe, svoje življenje, svoj 
svet. Kakor kruh in vino tudi mi pos-
tanemo dar za Boga?  
 

Duhovnik nas vsakič povabi, da mo-
limo z njim, da bo Bog sprejel njegovo 
in našo daritev. Naj postane besedilo 
pesmi, ki jo pojemo pri darovanju, 
naša resničnost: »Oče večni, na oltar 
tebi smo prinesli v dar kruh in vino 
in življenje, naše delo in trpljenje …« 



  
 

  

NEDELJA  * 22. 5. 2016  * SVETA TROJICA * BIRMA na Polzeli                 
  

  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. 
 

PONEDELJEK * 23. 5. 2016 * Servul (Socerb) Tržaški, muč. * Evtihij, opat  
  

POLZELA      7.00 
POLZELA   19.00 

 

 

… za + Franca KÔVAČA in mamo Antonijo 
… za + Jožeta KODRETA 
 

TOREK * 24. 5. 2016  * Marija, Pomočnica kristjanov - Marija Pomagaj  
 

 
 

  POLZELA   19.00 
  

… za + Jakoba, Nežo, Štefana, Ivanko VEBER 
 

SREDA * 25. 5. 2016 * Beda Častitljivi, redovnik, c.u. * Urban I., pp.   
 

 
 

   POLZELA      7.00 
POLZELA   19.00 

 

… za + Jožeta JEZERNIKA (obl.), Ivana, Antonijo ZUPAN 

… za + Jožefo VAŠL 
 

ČETRTEK * 26. 5. 2016  *  SV. REŠNJE TELO IN KRI  *  Filip Neri, duh.  

    
 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ    18.00 
ANDRAŽ    18.30 
POLZELA   19.00 
POLZELA   19.30 

 
POLZELA   20.00 

 

… za + Otilijo PARAŠUH (1. obl.) 
… za + Franca PLASKANA (30. dan) 
… procesija z Najsvetejšim in blagoslavljanje kraja 
… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Jožefa RIBIČA 
… v dober namen                                          * maš.: J.K., M.G. 
… procesija z Najsvetejšim in blagoslavljanje kraja 
    

PETEK * 27. 5. 2016  * Alojzij Grozde, muč. * Just Španski, škof 

     
 

POLZELA    19.00 
 

POLZELA    20.00 

  

… za + Riharda LESNIKA (8. dan) 
… za + Mirka PAVIČA                                        * maš.: J.K., S.P. 

… molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 28. 5. 2016  * German Pariški, škof * Just Španski, škof  

  K II 
 

ANDRAŽ    15.00 
  POLZELA   19.00 

  

… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… za + Ivana DOBOVIČNIKA in PRIMOŽOVE 
… za + Branka KOČEVARJA                           * maš.: J.K., S.P. 
 

NEDELJA  * 29. 5. 2016  * 9. MED LETOM  *  Maksim Emonski, škof 
    

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 
 
  POLZELA   10.00 
             

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Rudija JEROMLA (obl.) 
… za + SEVČNIKARJEVE                               * maš.: J.K., S.P. 

… za + Janeza CVENKA, starše CVENK in MAROVT 
… za + Ivana VAŠLA (obl.), starše in sestre 
                                                                                                    * maš.: L.S., J.K. 

  

 

  22.  05.  –  29.  05.       

 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona nameravata 
skleniti: Matic Rosenstein, Andraž 
in Katarina Kotnik, Andraž (Dobrič).  
 
 

 

To nedeljo, 22. maja, bo v Andražu 
maša pol ure prej kot običajno – ob 
8.30. Prosim za razumevanje!   
 

 

To nedeljo, 22. maja, ob 10. uri bo 
na Polzeli birma. 63 mladih bo v veri 
potrdil msgr. dr. Stanislav Slatinek. 
 
 

 

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

 

Tudi ta teden bo zaradi 1. sv. obhajila 
več priložnosti za spoved. 
 
 

 

V sredo, 25. maja, po večerni maši 
bodo na razpolago fotografije, DVD-
ji in Blu Ray-i, ki ste jih naročili ob 
birmi. Poudarek je na 'po maši'. 
 
 

 

V četrtek, 26. maja, bomo obhajali 
slovesni in zapovedani praznik SRT.  
Prva maša bo na Polzeli ob 7. uri. Ob 
18. uri bo maša v Andražu, po njej 
pa blagoslavljanje pred cerkvijo. Ob 
19.30 bo maša na Polzeli, po njej pa 
'telovska' procesija. 
 
 

 

V nedeljo, 29. maja, bo na Polzeli prvo 
sv. obhajilo. Maša bo pol ure prej kot 
običajno, torej ob 10. uri. Na praznik 
SRT, v četrtek, bodo tretješolci pričeli 
neposredno pripravo na slovesnost.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Umbreht, Andraž 111; Rosen-
stein, Andraž 111/a.  Polzela: Ločica 
ob Savinji.  

 

 

 ROMANJE  
 

 

Slovesno obhajanje praznika SRT in 
svetoletno romanje molivcev za du-
hovne poklice v škofijskem merilu 
bo v celjski stolnici v nedeljo, 29. maja, 
ob 17. uri. Po svetoletnem programu 
bo ob 18. uri sveta maša, ob 19.00 
pa procesija od stolnice do Marijine 
cerkve.  
 
 

 POČITNICE  
 

 

Župnija Griže pripravlja za čas počit-
nic 26. počitnikovanje otrok od 1. do 
9. razreda v Ankaranu. Naslov: »Hura 
prosti čas – Ankaran 2016: 'Zdaj gre 
zares!'« Program bo potekal v dveh 
skupinah. Prva: od ponedeljka, 4. julija 
do nedelje, 10. julija. Druga: od nedelje, 
10. julija do sobote, 16. julija. Polna 
cena sedemdnevnega programa je 
155 €, zaradi donatorskih sredstev 
pa je pričakovati znižanje. Prijave do 
8. junija. Prijavnice tudi v župnišču 
na Polzeli.  

 
 

 POLZELA * KLOPI   
 

 

Akcija zbiranja prispevkov 
za rekonstrukcijo in obno-
vo klopi v cerkvi na Polzeli 

je v teku. Doslej je svoj dar oddalo 73 
družin, oz. posameznikov. Lepo. Hvala! 
Prosim pa, naj se velikodušnost nadal-
juje, saj smo glede na potrebe šele na 
začetku zbiranja. Poleg načinov, ki ste 
nanje navajeni, lahko svoj dar tudi 
nakažete na TRR župnije Polzela: SI56 
0600 0092 2020 898. Slednje morda 
še posebej velja za donatorstva pod-
jetnikov in obrtnikov! 
 
 

 
 

 

Glej:   http://zupnija-polzela.rkc.si/ 

 
 
 

 
 


