
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In obrnivši se k ženi  
je Simonu rekel: »Vidiš to ženo?  
Prišel sem v tvojo hišo: 
vode za noge mi nisi dal,  
ta pa mi je s solzami močila 
noge in brisala s svojimi lasmi.  
Poljubil me nisi; ta pa,  
odkar je prišla, ni nehala  
poljubljati mojih nog.  
Z oljem mi nisi mazilil glave, 
ta pa mi je z dišečim oljem  
mazilila noge. Zato ti povem:  
Njeni mnogi grehi so odpuščeni, 
ker je mnogo ljubila;  
komur pa se malo odpusti, 
malo ljubi.«  
Njej pa je rekel:  
»Tvoji grehi so odpuščeni.«  
 

(Lk 7,44-48) 

Hvala, ker nam odpuščaš grehe  
in nas vedno znova dvigneš,  

kadar pademo.  
Hvala, ker nas nosiš,  

kadar sami ne  
moremo več hoditi.  

Daj nam pogum,  
da bomo priznali  

svoje padce  

in da se bomo v zakramentu 

sprave  

radi srečali s tvoj usmiljeno 

ljubeznijo. 

Amen. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Neki deček je prijatelju, s katerim sta 
se igrala, dejal: »Ko bom odrasel, bi 
rad nosil taka očala, kot jih nosi moja 
babica. Z njimi more namreč videti 
veliko več kot večina drugih ljudi. 
Lahko vidi v človeku dobro, kjer drug 
vidi le slabo. Vprašal sem jo, kako 
more videti dobro, in odgovorila mi 
je, da se je tako naučila gledati, ko je 
postala starejša. In ko bom jaz odra-
sel, bi rad imel taka očala, kot jih ima 
babica, da bi videl dobro v ljudeh.« 
(Drobne zgodbe z biserom,153.)  
 

Med tistimi, ki si niso zmogli nadeti 
»babičinih očal«, je tudi farizej Simon 
iz današnjega evangelija. Ko je k Je-
zusu prišla grešnica, je njegov pogled 
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videl le njene grehe in napake. Popol-
noma drugače pa gleda Jezus. »Ko bi 
bil ta prerok, bi vedel, kdo je ženska, 
ki se ga dotika, in kakšna je; vedel bi, 
da je grešnica,« je menil farizej, ko 
je opazoval ženo. A Gospod ni samo 
prerok, ki ve, kaj je v človeku. Ni samo 
diagnostik, ki pozna bolezen, je tudi 
zdravnik, ki jo zdravi. Tako se Kristus 
v današnjem odlomku predstavlja 
tudi kot Bog in Odrešenik, ki odpušča 
grehe. Njegov pogled ne vidi samo 
grehov, ampak tudi ženino skesanost 
(pokleknila je, jokala, brisala noge), 
pogum (premagala je strah pred fa-
rizejskimi pogledi) in ljubezen.  
 

Obstaja samo ena vrsta ljudi: grešniki. 
Ti pa se delijo na tiste, ki to priznajo, 
in one, ki tajijo. Poznam ljudi, ki vneto 
zagotavljajo, da pod milim nebom 
nimajo kaj povedati pri spovedi, ker 
da nimajo grehov, obenem pa kri-
tizirajo in opravljajo druge, koliko 
napak imajo. Ponavljajo farizejsko 
držo, ki jim onemogoča, da bi se pri-
bližali Kristusu, ga prosili odpuščanja 
in doživeli zdravilnost njegovega lju-
bečega pogleda. Ljudem, ki trdijo, da 
nimajo greha, ne more biti veliko 
odpuščeno, ker malo ljubijo. Ženi pa 
je veliko odpuščeno, »ker je močno 
ljubila«. 
 

Ženina skesanost izvira iz zavesti, da 
jo Kristus ljubi. Grehov ji je žal, ker 
je užalila Ljubezen samo. Kdor je 
enkrat doživel Kristusovo ljubezen, 
tega ne bo nikoli pozabil. Kristusov 
pogled bo vedno počival na njem.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

  V PAPEŽEVI KAPELI 
 

 

Pater Marko Rupnik je 
v mozaiku papeževe ka-
pele upodobil grešnico, 
ki Jezusu umiva noge s 

solzami in jih briše s svojimi lasmi. 
Slikar ženi ni upodobil obraza (skoraj 
edina oseba brez obraza v celi »gale-
riji« obličij), ker so ga izmaličili in 
izbrisali tisti, ki s krivičnimi sodbami 
žalijo človekovo dostojanstvo. Tako 
žena predstavlja tiste ljudi v zgodo-
vini, ki so jim mogočniki tega sveta 
izmaličili obraz, a se v Jezusovem 
pogledu čutijo sprejete in ljubljene. 
Pravzaprav bo Kristus grešnici vrnil 
dostojanstvo. Slikar si je to zamislil 
tako, da je Kristusa, ki umiva noge 
učencem pri zadnji večerji, postavil 
v ženino držo. On, edini pravični, se 
upogne pred grešnikom, saj je učence 
izbral izmed grešnikov. Tako se na 
Jezusovem obličju razodeva obraz 
vseh, ki služijo, ter vseh, ki so jim 
krivične (ob)sodbe zmaličile obličje 
in odvzele dostojanstvo.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Prošnja nad darovi  
 

Pripravljanje darov se 
zaključi s povabilom 

duhovnika vernikom s prošnjo nad 
darovi. Duhovnik moli prošnjo nad 
darovi z dvignjenimi rokami. Kar 
pomeni molitveno prošnjo v imenu 
vsega Božjega ljudstva. Hkrati pa  
razširjene roke pomenijo pripravlje-
nost na sprejem   pripravljenost na 
sprejem Božjih darov.  

 
 



 

 
 

  

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. 
 

PONEDELJEK * 13. 6. 2016 * Anton Padovanski, red., c.u.  
  

POLZELA      7.00 
 

 

… za + Ivanko in Antona VAŠLA ter Mani TAVČAR  
… za 2 + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČA   * m.: J.K., M.G. 
 

TOREK * 14. 6. 2016  * Valerij in Rufin, mučenca * Rihard, opat  
 

 
 

  POLZELA   19.00 
  

… za + Andreja ŽGANKA (obl.) in starše ULAGA 
… za + Anico in Josipa ROJNIKA                  * maš.: J.K., M.G. 
 

SREDA * 15. 6. 2016 * Vid, mučenec * Landin, opat     
 

 
 

   POLZELA      7.00 
ANDRAŽ  18.00 

 

… za + Srečka (Feliksa) BIZJAKA 
… za + Dragotino (obl.) in Jožeta OGRAJENŠKA, vse    
            BREZNIKOVE, GRMOVŠEKOVE 
 

ČETRTEK * 16. 6. 2016  * Beno iz Meissna, škof * Marija Terezija Scherer  

   

 

POLZELA   19.00 
 

… za + Riharda LESNIKA (30. dan) 
… za + Barbaro LORGER                                * maš.: J.K., S.P. 
 

PETEK * 17. 6. 2016  * Rajner, samotar * Terezija, hči portugal. kralja 

   
 

POLZELA    19.00 
 

POLZELA    19.30 

  

… za + Antona OŽIRJA in Mileno RIBAR 
… za + Alojzijo KORBER                                     * maš.: J.K., S.P. 

… molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 18. 6. 2016  * Gregor Janez Barbarigo, škof  

   
 

  POLZELA   19.00 
  

… za + Antona, Alojza, Ano, Frida, Vero KOLAR 
 

NEDELJA  * 19. 6. 2016  * 12. MED LETOM  * Nazarij, 1. koprski škof 
    

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Mileno BLAGOTINŠEK (obl.) ter Rudija in Jožefo  
… za + Rudolfa PODPEČANA (1. obl.) in Bernardo   * J.K., M.G. 

… za + Alojzijo (obl.) in Karla VASLETA 
  

 

  12.  06.  –  19.  06.             

Ob koncu šolskega leta: Dobri Bog, hvala ti, da si nam skozi vse dni šolskega in 
veroučnega leta stal ob strani, tako v dobrih in veselih trenutkih, kot tistih, 
ko se nas je lotevala lenoba, strah, neuspeh in še kaj. Pomagaj nam, da bomo 
znali počitniški čas, ki je pred vrati, dobro izkoristiti. Naj v dobri družbi in 
zdravem okolju naberemo novih moči. Varuj nas na naših poteh in daj da bomo 
imeli v teh prostih tednih čim več priložnosti občudovati lepoto tvoje narave. 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 12. junija, bosta krščena 
Amay Š., Polzela in Lara H., Žalec. 
 
 

 

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

 

Od tega torka naprej, do praznika sv. 
Marjete, bodo na Polzeli vse maše v 
stari cerkve. Prosimo za razumevanje! 
 
 

 

V torek, 14. junija ob 18. uri bo v graš- 
čini Novi Klošter duhovna obnova za 
ženske. Lepo vabljene!  
 
 

 

V soboto, 18. junija, bo na Brezjah 48. 
vseslovensko romanje bolnikov, in-
validov in ostarelih. S Polzele bo 
avtobus odpeljal ob 7.30 (parkirišče 
pred občinsko stavbo). 
 
 

 

V soboto, 18. junija, gredo ministranti 
in 'Cekinčki' na izlet. Avtobus odpelje 
izpred Kulturnega doma v Andražu 
ob 8.30, s Polzele pa ob 8.45.  
 
 

 

V nedeljo, 19. junija, ob 16. uri bo na 
vrhu Sevčnika v župniji Andraž blago-
slov križa. Na pobudo Jožeta Kužnika 
ga je obnovil domači mojster Nande 
Mešič, sodelovala pa sta tudi Evgen 
Tominšek in Franc Štahl. Križ je 1925 
postavil na Ostrožnem takratni celjski 
župan Anton Fazarinc, pred časom pa 
so novi lastniki zemljišča križ odstra-
nili in ga podarili Škofijski karitas, ki 
pa ga je naprej podarila našemu žu-
panu. Vsi lepo vabljeni.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 21, Ga-
beršek, Dobrič 25, Gaberšek, Dobrič 
27. Polzela: Orova vas.  

 

 

 OBNOVA NA POLZELI  
 

 

V ponedeljek, 13. junija se 
bodo pričela dela projekta 
obnove klopi v cerkvi. V ter-

minskem planu obnove je zapisano, da 
klopi in leseni pod odstranijo člani 
župnijskega gospodarskega sveta. 
Člane ŽGS in tudi druge župljane torej 
vabim, da jutri, v ponedeljek, ob 8. uri 
pridete opravit ta pripravljalna dela. 
Naj spomnim, da je pred 35 leti, (1981), 
ko smo začeli z gradnjo tega prizidka 
s prostovoljnimi odvozi pri izkopu 
gradbene jame sodelovalo 16 trak-
toristov za odvoz materiala. 
 

 

 

 ROMANJE  
 

 

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. 
 
 

 FESTIVAL DRUŽIN  
 

 

Družine so vabljene na jubilejni 10. 
Festival družin, ki bo potekal od 17. 
do 19. junija na Otočcu ob reki Krki.  
 

V petek bo festival blagoslovil g. Alojz 
Uran, ki bo na voljo tudi za spoved. V 
nedeljo pa ne pozabite na družinsko 
mašo na prostem ob 10.00, ki je res 
posebno doživetje. Program najdete 
na spletni strani Festivala družin, kjer 
se tudi prijavite. 
 

Družine se lahko festivala udeležite 
samo en dan, lahko pa pridete za cel 
vikend. Prenočite lahko v šotoru ali 
hotelu. Doživeli boste lahko najraz-
ličnejše aktivnosti za otroke in odrasle. 

 
 
 

 
 

 
 


