
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In pristopil je  
ter se dotaknil nosil – nosivci 
pa so obstali –  
in je rekel: »Mladenič,  
rečem ti: Vstani!«  
In mrtvi je sédel  
in začel govoriti;  
in dal ga je njegovi materi. 
In vse je obšel strah in  
hvalili so Boga ter govorili:  
»Velik prerok  
je vstal med nami«  
in »Bog je obiskal  
svoje ljudstvo«. 
 

(Lk 7,14-16) 

»Jezus, hvala ti, ker si nas tako 
čudovito ustvaril.  

Hvala, ker imaš za vsakega  
izmed nas edinstven načrt in  

 smo bili v tvoj ljubezni  
načrtovani. 
Prosim te,  

pomagaj nam,  
da bomo zmogli  

tvoj veliki  

načrt ljubezni  

tudi uresničiti. 

Amen. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nešteto sprevodov se pomika dan za 
dnem na pokopališča. Ob evangelj-
skem odlomku se kristjanu nehote 
postavlja vprašanje: Zakaj Jezus tudi 
danes ne pristopi, da bi se dotaknil 
krste in vrnil materi sina ali hčer, 
moža, ženo, mater, očeta … ? Kako 
zelo je tudi vsak od njih 'edini', kakor 
je bil fant iz Naima edini sin nesrečne 
vdove! To vedo tisti, ki stopajo za 
pogrebom. Vsak človek je za koga edi-
ni, nenadomestljiv, nezamenljiv. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 

 Trg svete Marjete 1  *  Andraž 69  * 705 00 03 * 041 742 965  * joze.kovacec@rkc.si  
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Kdo bi si drznil s kakšnim človeškim 
modrovanjem odgovoriti na to neiz-
merno boleče vprašanje, ki prej ali 
slej živo prizadene vsakega od nas! 
V popolno temo sije le žarek iz Božje 
besede. Ta nam zagotavlja, da je Bog 
na strani življenja. Če vanj verujem, 
sem tudi jaz na strani življenja, ker 
sem zakoreninjen v živem Bogu, v 
njem, »ki ožilja mrtve in kliče v bivanje 
stvari, ki jih ni« (Rim 4,17). V Jezuso-
vem vstajenju je smrt v korenini že 
premagana, njeno želo, to je njena 
dokončnost in nepreklicnost, je od-
stranjeno. Ob dovršitvi sveta pa bo 
smrt kot zadnji sovražnik končana. 
Bog je človeka ustvaril za blaženi cilj 
onkraj meja zemeljske bednosti. 
 

Statistike ugotavljajo nerazumljivo, 
prav protislovno dejstvo, da številni 
ljudje sicer verujejo v Boga, ne pa tudi 
v posmrtno življenje. So se mar spri-
jaznili s tem, da se vse končna dva 
metra pod zemljo?  
 

Profesor dr. Anton Trstenjak je svojo 
knjigo Dobro je biti človek zaključil 
s stavkom: »Dobro je biti človek samo 
v zarji velikonočne nedelje.« To je: v 
veri v Kristusovo in v upanju na naše 
prihodnje vstajenje. Ali, povedano s 
Prešernom: »Da srečen je le ta, kdor 
z Bogomilo up sreče onstran groba 
v prsih hrani« (Krst pri Savici). 
 

Po: B. Dolenc, Družina, 1989 

 
 
 

 
 

Stori, kar moreš,  
in moli za to, česar ne zmoreš.  
Tako bo Bog dal, da boš zmogel. 
 

(sv. Avguštin)  
 

 

 

  SOLZE ŽALOSTI 
 

 

V neki šoli je eden izmed 
otrok vedno nosil s seboj 
dva robčka. Učiteljica ga 
je nekoč vprašala, zakaj. 

 

»Enega, da si obrišem nos, drugega pa 

imam za brisanje oči tistih, ki jočejo.« 
 

Koliko robčkov nosimo s seboj mi? 
 

B. Rustja, Drobne zgodbe za dušo 
 
 
 

 

 

Vsak človek je k čemu poklican,  
k čemu skromnemu ali  
k čemu veličastnemu.  
Največji ni najvišji, temveč tisti,  
ki je najbolj zvest Božjemu Duhu. 
 

(Jean Guitton) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Umivanje rok  
 

Umivanje rok pri pripravi darov je 
Cerkev uvedla v bogoslužje z name-
nom, da bi poudarila potrebo po 
notranjem očiščenju. Sčasoma pa 
so verniki pri darovanju prinašali 
najrazličnejše darove, ki jih je duhov-
nik sprejemal in si pri tem umazal 
roke. Zato si jih je potem moral umiti. 
 

Umivanje rok nam hoče sporočiti, da 
moramo biti pred Bogom očiščeni 
grehov. Naše roke so namreč simbol 
dejanj, ki jih opravljamo v vsakdanjem 
življenju. Vedno znova smo poklicani 
k temu, da sprejemamo medse Kris-
tusa s čistimi in pripravljenimi srci. 
To izraža tudi kratka molitev, ki jo 
duhovnik moli med umivanjem rok: 
»Izmij, Gospod, mojo krivdo in očisti 
me grehov.«   



  
 

  

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., Š.D. 
 

PONEDELJEK * 6. 6. 2016 * Norbert, škof, red. u. * Gilbert, opat  
  

POLZELA      7.00 
 

 

… za + Vido CVENK (obl.) in Franca 
 

TOREK * 7. 6. 2016  * Robert Newminstrski, opat * prvi muč. Tržaške c.  
 

 
 

  POLZELA   19.00 
  

… za + Milico GORŠEK, starše Franca, Julijano OCVIRK 
… za + Filipa in Ano BELOGLAVC                  * maš.: J.K., M.G. 
 

SREDA * 8. 6. 2016 * Medard, škof * Viljem Angleški, škof     
 

 
 

   POLZELA      7.00 
 

… za + Marjana ŠKOBERNETA 
 

ČETRTEK * 9. 6. 2016  * Primož in Felicijan, mučenca * Rihard, škof  

   

 

POLZELA   19.00 
 

… za + Antona PESJAKA in ostalo sorodstvo 
… za + Zinko (1. obl.) in Milana TERGLAVA 
… za + Kristino TERČAK                         * maš.: J.K., S.P., M.G. 
 

PETEK * 10. 6. 2016  * Bogumil Poljski, škof * Edvard Poppe, d.pis. 

   
 

POLZELA    18.30 
POLZELA    19.00 

 
 

  

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA, Franca, Ano FLORJANČIČ 
… za + Marijo GRADIČ                                        * maš.: J.K., S.P. 

… molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 11. 6. 2016  * Barnaba, apostol * Marija od Srca Jezusovega  

   
 

G. OLJKA  11.30 
ANDRAŽ   14.30 
G. OLJKA  16.00 
ANDRAŽ   18.00 

  POLZELA   19.00 
 

  

  

… po namenu romarjev 
… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… v dober namen 
… v čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu za otroke 
… za + Jožefo ROJŠEK (obl.) ter Ivana in Ivanko 
… za + Daniela VILČA, Marto, Alberta VILČA 
… za + Vinka KOMPANA                          * maš.: J.K., S.P., M.G. 
 

NEDELJA  * 12. 6. 2016  * 11. MED LETOM  * Eskil, mučenec 
    

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
 
 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Antona SATLERJA in vse LESKOVŠEKOVE 
… za + Antona TOMINŠKA in vse sorodnike      
… za + Otmarja MAJHENIČA (obl.)             * maš.: J.K., M.G., S.P. 

… za + Alojza LIKEBA, starše LIKEB, POLESNIK 
… za + Marjana NOVAKA                                     * maš.: L.S., J.K. 

  

 

  05.  06.  –  12.  06.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona nameravata 
skleniti Sandi Grobelnik, Andraž in 
Petra Meh, Andraž. 
 
 

 

To nedeljo, 5. junija, bo 1. sv. obhajilo 
v Andražu. Začetek ob 10. uri.  
 
 

 

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

 

V torek, 7. junija, ob 20. uri bo v pros-
torih Karitas sestanek ŽK Polzela.  
 
 

 

V sredo, 8. junija, bo vseslovensko 
srečanje duhovnikov. Župnijska pi-
sarna bo zaradi tega zaprta. 
 
 

 

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

 

V sobota, 11. junija, bosta krščena 
Nika B.Š., Dobrič in Val P., Polzela.  
 
 

 

V sobota, 11. junija, bo v Andražu z 
mašo v ob 18. uri za andraške vero-
učence zaključek veroučnega leta. 
Otroci, pridite se Bogu zahvalit za vse 
prejete darove! Podelitev spričeval. 
 
 

 

V nedeljo, 12. junija, bo zaključek 
veroučnega leta na Polzeli. Mašo ob 
10.30 bodo pripravili polzelski otroci. 
 
 

 

V nedeljo, 12. junija, ob 16. uri bo 
v cerkvi na Polzeli srečanje OPZ. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Meh, Andraž7/a, Rebernik, 
Andraž 8/a, Miklavc, Andraž 119/a. 
Polzela: Orova vas.  

 

 

 ROMANJE  
 

 

V soboto, 18. junija, bo na Brezjah 48. 
vseslovensko romanje bolnikov, in-
validov in ostarelih. Tudi z našega 
konca bo vozil posebni avtobus. S 
Polzele bo odpeljal ob 7.30 (parkiriš-
če pred občinsko stavbo). Prostovoljni 
prispevek za kosilo in prevoz je 20 €. 
Prijave do ponedeljka, 13. junija. Ob 
prijavi navedite, če rabite spremstvo 
ali invalidske pripomočke. 
 
 

 

Bratje kapucini organizirajo romanje 
za mlade v Assisi z naslovom 'Izgub-
ljen? Ljubljen!'. Potekalo bo od 4. do 
10. avgusta. Vabljeni vsi mladi med 
17. in 30. letom. Prispevek je 145 €. 
Prijave na jaroslav.knezevic@rkc.si. 
 
 

 KULTURA  
 

 

V soboto, 11. junija, ob 20. uri bo na 
gradu Komenda - grajsko dvorišče - 
koncert KGD Cecilija. Vstop prost. 
 
 

 PRIJATELJI RADIA OGNJIŠČE  
 

 

Izšla je nova številka revije Prijatelji 
Radia Ognjišče. Vzemite jo brezplačno. 
Če pa bi želeli postati podporni član 
Radia Ognjišče, bodo vaše odločitve 
zelo veseli. Pokličite jih! 

 
 

 POČITNIKOVANJE  
 

 

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 je 155 €. Prijave do 8. junija.  

 
 
 

 
 

 


