
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jezus je šel z njimi.  
Ko pa že ni bil več daleč  
od hiše, je stotnik poslal k 
njemu prijatelje in mu sporočil:  
»Gospod, ne trudi se;  
zakaj nisem vreden,  
da prideš pod mojo streho.  
Zato se tudi nisem imel  
za vrednega, da bi šel k tebi,  
ampak reci le besedo,  
in moj služabnik bo ozdravljen.  
Ko je Jezus to slišal, se je 
začudil; in se je obrnil ter množici, 
ki ga je spremljala, rekel: 
»Resnično, povem vam, še v 
Izraelu nisem našel tolike vere.«  
 

(Lk 7,6-7.9) 

»Gospod, ne trudi se, saj nisem vreden,  
da prideš pod mojo streho …«  

Prosimo te, da bi to misel resnično 
dojeli, da bi dojeli ponižno držo,  

ki jo ta molitev zahteva,  
da bi dojeli tvojo neskončo veličino -  

se zavedli svoje majhnosti, 
te z zaupanjem  

in resnično vero  
sprejeli v svoje srce,  

da bi te po nas in naši drži  
tudi drugi spoznali. Amen.  

kaj je  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Evangeliji na raznih mestih pripo-
vedujejo o čudežnih ozdravljenjih. 
Današnje se razlikuje od drugih po 
tem, da Jezus bolnika niti videl ni. 
Ozdravil ga je na daleč.  
 

Pripoved vključuje več drugih ozdrav-
ljenj. Na prvi pogled so neopazna. Spa-
dajo namreč v drugačno vrsto. So pa 
pomembna za evangelijsko sporočilo.  
 

Eno do njih je vedenje stotnika, po-
veljnika rimske vojaške posadke v 
Kafarnaumu. Pričakovati bi bilo, da 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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bo surov, nadut in nasilen, kakršni 
so navadno osvajalci. Pa je ljudem 
ne samo naklonjen, ampak jih ima 
celo rad. Čeprav tujec in pogan, jim 
je sezidal shodnico, z judovskimi sta-
rešinami pa je v prijateljskih odnosih. 
Je tudi dobrega srca, saj se sicer ne 
bi toliko trudil za zdravje bolnega 
služabnika. 
 

Še bolj občudovanja vredna je stotni-
kova iskrena globoka in spoštljiva 
vera. Iskrena, ko tako preprosto in 
prepričljivo primerja Jezusovo oblast 
nad boleznijo s svojo oblastjo nad 
vojaki. Globoka, ker sploh ne dvomi 
o Jezusovi moči nad boleznijo in 
njegovi volji, da bi bolnika ozdravil. 
Spoštljiva, ker se ima za nevrednega, 
da bi ga Jezus počastil s svojim obis-
kom in stopil v njegovo hišo. Takšna 
vera zasluži ne le pohvalo, temveč 
tudi uslišanje. Dosegla je oboje. 
 

Nepričakovano je tudi vedenje Judov. 
Stotnik je pogan, pogane pa so Judje 
prezirali. Z njimi so imeli le uradne 
stike. Stotnik pa je bil ne le pogan, 
ampak zraven tega še vojak države, 
ki si je prisvojila judovsko ozemlje. 
Navzočnost rimske vojaške posadke 
je zavednega Juda bodla v oči in mu 
v srcu vzbujala odpor. Tu pa vidimo 
prijateljska in naravnost prisrčna 
razmerja med rimskim stotnikom in 
judovskimi starešinami. Ti pridejo k 
Jezusu, hvalijo stotnika in priporočajo 
njegovo prošnjo. 
 

Telesno ozdravljenje je vrednota. Še 
večja vrednota pa je vera, ki je takega 
ozdravljenja vredna. Pa naj zraste v 
srcu Izraelca ali Rimljana. 
 

Po: F. Cerarju  

 

 

  SVETO REŠNJE TELO 
 

 

Naš pisatelj Ivan Cankar 
pravi: »Ko izgovorimo be-
sedo »kruh«, bi morali 
hvaležno in spoštljivo 

skloniti glavo, kakor da smo izgovo-
rili Božje ali sveto ime.« Zakaj? Pra-
vijo: »Kdor ima kruh, ima vse.« V 
kruhu so Božje in človeške dobrine, 
v njem je nebo in zemlja. Kruh je nekaj 
svetega, ker so v njem skrite roke, 
žulji, znoj naših staršev in številnih 
ljudi, od tistega, ki je kruh sejal, do 
tistega, ki nam ga je prinesel na mizo 
in nam ga dal. Kruh je nekaj svetega, 
ker je sad dela in ljubezni.  
 

Kruh je nekaj Božjega, ker ga je Kristus 
na veliki četrtek vzel v roke in ga spre-
menil v svoje telo in vino v svojo kri. 
Od takrat naprej je kruh postal zakra-
ment, vidno znamenje nevidnega in 
pričujočega Boga. Ta kruh je sv. Rešnje 
telo, sam Kristus, sv. evharistija. 

 

(F. Kramberger) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Mešanje vina in vode  
 

Med darovi na oltarju sta tudi vino 
in voda v vrčkih. Ko duhovnik vliva 
v kelih vino in vodo, izgovarja besede: 
»Po skrivnosti te vode in tega vina 
naj postanemo deležni Božje narave 
Kristusa, ki je bil deležen naše člo-
veške narave.« Vino simbolizira Kris-
tusa, voda pa človeka. Jezus Kristus 
je Bog in človek. In v nadaljevanju 
maše se zgodi eno najlepših dejanj 
ljubezni: Bog se pod podobo kruha 
in vina skloni do nas in postane del 
nas.  



  
 

  

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.: J.K., M.G. 
 

PONEDELJEK * 30. 5. 2016 * Kancijan in drugi oglejski mučenci  
  

POLZELA      7.00 

POLZELA   19.00 
 

 

… za + Jožefa PENCLJA 
… za + Avgusta in Leopoldino PLASKAN 
… za + Franca in Marijo PFEIFER                  * maš.: J.K., S.P. 
 

TOREK * 31. 5. 2016  * Obiskanje Device Marije * Petrovška M.B.  
 

 
 

ANDRAŽ    18.00 
  POLZELA   19.00 

  

… za + Jožeta MEKLAVA (obl.), Angelo, vse MEKLAVOVE 
… za + Frančiško, Maksa PAVELŠKA, družino ŠTRUKELJ 
… za + Ludvika in Angelo CIZEJ                   * maš.: J.K., M.G. 
 

SREDA * 1. 6. 2016 * Justin, mučenec * Roman, škof     
 

 
 

   POLZELA      7.00 
 

… za + Erno SMOLE 
 

ČETRTEK * 2. 6. 2016  * Marcelin in Peter, mučenca * Erazem, škof  

  PRVI 

 

POLZELA   19.00 
 

… za + Rastislava SLOKARJA (obl.) 
… za + Petra in Marijo KAČ                            * maš.: J.K., S.P. 
 

PETEK * 3. 6. 2016  * Srce Jezusovo * Karel Lwanga in drugi u. muč. 

  PRVI 
 

POLZELA    18.30 

POLZELA    19.00 

 
POLZELA    18.45 

ANDRAŽ    20.00 

ANDRAŽ    20.30 

  

… izpostavitev Najsvetejšega, spoved, molitev, blagoslov 
… za + Rozalijo (obl.), Andreja KORBERJA, Staneta GROBELŠKA 
… v čast Srcu Jezusovemu                                * maš.: J.K., S.P. 

… molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim 
… izpostavitev Najsvetejšega, spoved, molitev, blagoslov 
… v čast Srcu Jezusovemu 
 

SOBOTA * 4. 6. 2016  * Marijino Brezmadežno srce * Peter Veronski, red.  

  PRVA 
 

  POLZELA   19.00 

 
 

 ANDRAŽ    20.00 

  

… za + Terezijo ŠALAMON (obl.), Mirka in Zdravka 
… za + Štefanijo FUŽIR (obl.) in Franca 
… za + Ivanko PIREC (obl.)                       * maš.: J.K., S.P., M.G. 
… v čast Srcu Marijinemu 
 

NEDELJA  * 5. 6. 2016  * 10. MED LETOM  * Bonifacij, škof, mučenec 
    

  PRVA 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ   10.00 

 
 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Martina UMBREHTA 
… za + Ferda KRKA (30. dan)      
… za + Franca, Ano JELEN                      * maš.: J.K., M.G., S.P. 

… za + Staneta ŠTORMANA (obl.) in Jožeta 
… za + Anico PFEIFER (30. dan)                            * maš.: L.S., J.K. 

  

 

  29.  05.  –  05.  06.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 29. maja, bo na Polzeli 1. 
sv. obhajilo. Maša bo pol ure prej kot 
običajno, torej ob 10. uri.  
 
 

 

Slovesno obhajanje praznika SRT in 
svetoletno romanje molivcev za du-
hovne poklice v škofijskem merilu 
bo v stolnici Celje to nedeljo, 29. maja, 
ob 17. uri. Po svetoletnem programu 
bo ob 18. uri sveta maša, ob 19.00 pa 
procesija: stolnica - Marijina cerkve. 
 
 

 

V torek, 31. maja, bo v Andražu ob 
17.00 vaja za prvoobhajance, ob 17.30 
pa prva sveta spoved zanje. 
 
 

 

Četrtek, 2. junija, je prvi v mesecu. Na 
Polzeli bo po maši molitev za duhovne 
poklice in blagoslov z Najsvetejšim. 
 
 

 

Petek, 3. junija, je prvi v mesecu. Pred 
obema mašama bo zato pobožnost 
v čast Srcu Jezusovemu. 
 
 

 

Sobota, 4. junija, je prva v mesecu in 
praznik Marijinega Brezmadežnega 
srca. Blagoslov z Najsvetejšim. 
 
 

 

V nedeljo, 5. junija, bo prvo sv. obhajilo 
v Andražu. Začetek ob 10. uri. 
 
 

 

V nedeljo, 5. junija, bosta krščena Ana 
R., Polzela in Špela G., Breg, Polzela. 
 
 

 

V četrtek, 9. junija, ob 17. uri se bo v 
Škofijskem domu v Vrbju pričelo 
usposabljanje novih izrednih deliv-
cev sv. obhajila. Prijavnice!  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: starši prvoobhajancev. Pol-
zela: Orova vas.  

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE 
 

 

JUNIJ 
 

Splošni:  Da bi ostareli,  
Odrinjeni, tisti, ki nimajo 
nikogar, tudi v velemes- 
tih našli priložnosti za  
srečanja in medsebojno pomoč.  
 

Misijonski: Da bi semeniščniki in vsi, 
ki stopajo na pot posvečenega živ-
ljenja, imeli modre mentorje, ki živijo 
evangeljsko veselje in jih bodo znali 
dobro pripraviti na poslanstvo. 
 

Slovenski: Da bi tisti, ki jih Bog kliče 
k posvečenemu življenju in/ali v 
duhovniško službo, sprejeli Njegovo 
povabilo. 
 
 

 KULTURA  
 

 

V soboto, 4. junija, ob 18. uri bo na 
gradu Komenda 18. srečanje malih 
vokalnih skupin. 
 
 

 AKTUALNO  
 

 

Večkrat se je že zgodilo, dvakrat kar v 
letošnjem maju, da avtobusi z romarji 
niso uspeli priti do svetišča na Gori 
Oljki – zato, ker vozniki svoja osebna 
vozila parkirajo na mestih in na način, 
da zaprejo pot ostalim udeležencem. 
Ne trdim, da to delajo nalašč. Prosim 
le, da bi v prihodnje mislili tudi na 
druge. Pa ne gre le za to, da neki ro-
marski skupini pokvarimo dan in jih 
odslovimo s skrajno neprijetnimi 
vtisi o kraju in ljudeh. V morebitni 
potrebi bi tudi reševalna vozila in 
gasilci obstali v vsesplošni zmedi. 
Se res mora zgoditi nesreča? Šofer 
avtobusa, ki je to soboto od Juga do 
doline vozil vzvratno, se na G. Oljko 
gotovo ne bo več vračal. To želimo?     

 
 
 

 
 

 


