
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Vsem pa je govoril:  
»Če hoče kdo hoditi za menoj,  
naj se sam sebi odpove in  
vzame vsak dan svoj križ  
ter hodi za menoj.  
Zakaj kdor hoče  
svoje življenje rešiti,  
ga bo izgubil,  
kdor pa svoje življenje  
izgubi zaradi mene,  
ga bo rešil.  
 

(Lk 9,23-24) 

Hvala ti dobri Jezus, da si nas s svojim 
križem odrešil. Hvala, da lahko vsak 

s svojim križem hodimo za teboj.  
Hvala, da lahko vsak dan znova  

skupaj s teboj stopamo skozi 
preizkušnje življenja. Blagoslovi 

naše življenje; Daj, da bomo čutili,  
da si pretehtal križ, ki nam ga 

nalagaš, in da veš, da ga zmoremo  
ob tvoji vzpodbudi nositi. 

Daj nam pogum, da  
ga bomo vsak dan   

naložili na svoje  
rane in po njem ob 
 koncu časov prišli  
v tvoj večni objem. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ko sem bil nekoč gost televizijske 
oddaje, kjer naj bi govoril o filmu 
Kristusovo trpljenje, me je voditelj 
na koncu vprašal: »Kaj pa, če Kristus 
ni vstal?« Na moj odgovor, da bi bili 
v tem primeru kristjani najbolj uboga 
bitja, a da je Kristus vstal in je v tem 
naše upanje, je voditelj sklenil: »Ja, 
hollywoodski happy end« – srečen 
konec Jezusove zgodbe. Najbrž v luči 
takega srečnega konca gledajo na 
Jezusa številni današnji ljudje. Zanje 
je Bog samo zavest, pozitivna energija, 
ki jim pomaga na življenjski poti, 
kakor si želijo. To je new age (novo-
dobska) podoba boga. Nekakšna 'soft' 
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(mehka) varianta božanstva, ki ne 
pozna trpljenja. Za druge je spet Bog 
strogi sodnik in močni vojskovodja, 
ki bo vse, ki so proti njim, pokončal.  
 

»Kakšno podobo Boga pa imam jaz?« 
- »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Lk 9, 
18)  vpraša Jezus v današnjem evan-
geliju učence. Ko apostol Peter odgo-
vori, da je Maziljenec, Mesija, Jezus 
učencem pojasni, da bo moral ta Od-
rešenik »veliko pretrpeti. Starešine 
ljudstva, veliki duhovniki in pismouki 
ga bodo zavrgli in umorili, a tretji dan 
bo vstal«.  
 

Kristus predstavi učencem novo po-
dobo Boga, ki se daruje iz ljubezni, 
ki se ne ustavi niti pred trpljenjem. 
Kristus nas ljubi in gre zato v trpljenje 
za nas. Vsaka prava ljubezen bo prej 
ali slej morala stopiti v trpljenje, kakor 
je Kristusovo! Ali pa ni prava!  Tudi 
naša ljubezen do Boga bo prej ali slej 
morala skozi preizkušnjo: »Če hoče 
kdo iti za menoj, naj se odpove sebi 
in vzame vsak dan svoj križ ter hodi 
za menoj.« Pomenljive so besede vsak 
dan. Kakor da bi nas hotel Kristus 
opozoriti na enega izredno težkih 
križev, to je težavnost vsakdanjega 
življenja, običajnih dolžnosti, vsak-
danjih običajnih opravil. Kolikokrat 
nam je to eden najbolj zoprnih križev. 
Če nimaš osebnega odnosa z Bogom, 
ki ga krepiš v molitvi, ne moreš hoditi 
s križem za Gospodom. Še najmanj 
vsak dan! Prav v molitvi spoznavamo, 
da nismo sami na poti križa. Z nami 
hodi Kristus. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

  MIMO DRUGEGA 
 

 

Moj Bog, kolikokrat 
hodimo ljudje v 
življenju drug ob 
drugem in je med 
nami prepad in se 

v svoji sebičnosti nismo potrudili, 
da bi ga morda z eno samo besedo 
jubezni premostili ali zmanjšali. 
 

(Cvetana Priol)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ZNAMENJA PRI MAŠI  
 

 

 

Hvalospev  
 

Po poslušanju Božje besede in obre-
du darovanja se mašno bogoslužje 
nadaljuje z izrekanjem hvaležnosti 
Gospodu za vse dobrote, ki nam jih 
naklanja. Izrečemo mu hvalnico. Du-
hovnik nas pozdravi z »Gospod z 
vami«, kar pomeni, »Gospod je tu«. 
Ko pa izreče »Kvišku srca«, želimo z 
našim odgovorom »Imamo jih pri 
Gospodu«, reči, da naša srca presegajo 
in se dvigujejo nad vse materialno, 
zemeljsko in vse tisto, kar bi nas lahko 
odvrnilo od Gospoda. Hvalospev se 
nato nadaljuje z utemeljitvijo, zakaj 
se je Gospodu treba zahvaliti. Na 
koncu hvalospeva duhovnik sklene 
roke in povabi vernike, da skupaj z 
njim počastijo Boga z vzklikom »Svet, 
svet, svet si ti, Gospod ...« Zaradi tega 
je hvalospev najvišja oblika čaščenja 
Boga in razodeva Božjo popolnost 
ter veličino, saj povzema ne samo 
zgodovino odrešenja, ampak vključuje 
vse stvarstvo in ljudi, žive in tiste, ki 
so pri Bogu, našo in Božjo mater 
Marijo in vse svetnike.  

 
 



 

 
 

  

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  

 

PONEDELJEK * 20. 6. 2016 * Adalbert, škof * Florentina, dev., opatinja.  
  

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ   15.00 
ANDRAŽ   20.00 

 

… za + Marijo JOŠOVC (obl.)  
… za + Klaro PAJENK (pogrebna) 
… za + Slavko in Alojza PIŽORNA 
 

TOREK * 21. 6. 2016  * Alojzij Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof  
 

 
 

ANDRAŽ  18.00 
 

  POLZELA   19.00 

  

… za + starše Ivana, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK 
… za + Alojzijo DREV                                    * maš.: J.K., M.G. 
… za + Alojza CIMPERMANA in njegove starše 
… za + Alojzijo ŠALAMON (obl.) in sorodnike  
… za + Marijo in Pavla RANČIGAJA  
… za + Alojza ČATERJA                     * maš.: J.K., J.V., J.B., M.G. 
 

SREDA * 22. 6. 2016 * Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenec     
 

 
 

   POLZELA      7.00 
 

… za + Milico GORŠEK 
 

ČETRTEK * 23. 6. 2016  * Jožef Cafasso, redovnik * Edeltruda, opatinja  

   

 

POLZELA   19.00 
 
 

ANDRAŽ   20.00 

 

… za + Ano in Valentina PLASKANA 
… za + Ivana in Julijano KLAVŽAR 
… za + Marka MEKLAVA                           * maš.: J.K., S.P., J.V. 

… za + Stanka, Darinko ARNŠEK, vse GRMOVŠEKOVE 
 

PETEK * 24. 6. 2016  * Rojstvo Janeza Krstnika, kres 

   
 

POLZELA    19.00 
 
 

POLZELA    19.30 

  

… za + Ivana VODOVNIKA in vse VODOVNIKOVE 
… za + Janeza CUKJATIJA 
… za + Marijo KAČ                                        * maš.: J.K., Š.D., J.V. 

… molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 25. 6. 2016  * Doroteja iz Montauna, mati * DAN DRŽAVNOSTI  

   
 

  POLZELA   19.00 
 

ANDRAŽ   20.00 

  

… za + Kristino NOVAK in dvojne starše 
… za + Žana                                                  * maš.: J.K., M.G. 

… za + Jožeta BRINOVCA in starše BRINOVŠEK 
 

NEDELJA  * 26. 6. 2016  * 13. MED LETOM  * Jožefmarija Escrivá, u. 
    

 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za vse + PRUNGLNOVE in BEŠERJEVE  
… za + Bernarda in Antonijo PIREC              * maš.: J.K., M.G. 

… za + Martina in Marijo SIKOŠEK, Ivana SELIČA 
… za + Pavlo in Antona BAŠIČA                     * maš.: J.K., S.P. 

  

 

  19.  06.  –  26.  06.             



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 19. junija, bo gibanje POTA 
oz. udeleženci misijonskega projekta 
Indija 2016, na Polzeli in v Andražu 
predstavili njihovo potovanje, delo in 
načrte in prosili za finančno podporo, 
prostovoljne prispevke. 
 
 

 

To 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. 
 
 

 

Do praznika sv. Marjete bodo na Pol-
zeli vse maše v stari cerkvi.  
 
 

 

V ponedeljek, 20. junija, ob 19. uri bo 
na terasi pred župniščem srečanje 
ŽPS Polzela in pripravljalnega odbora 
za župnijske dneve.  
 
 

 

V torek, 21. junija, bo v Novem Kloštru 
v Založah sv. maša v čast Jožefmarija 
Escriva-ja, ustanovitelja Opus Dei. 
 
 

 

V sredo, 29. junija, bo na Vrbanjski 30 
v Mariboru »Poletni dan na Škofijski«. 
Vabljeni sedmošolci in osmošolci. V 
različnih delavnica boste začutili utrip 
življenja na gimnaziji in v dijaškem 
domu. Od 9. do 16. ure.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Pirec, Andraž 82, Glušič, 
Andraž 109. Na Polzeli: Orova vas.  

 

 

 OBNOVA NA POLZELI  
 

 

V ponedeljek, 13. junija se je pričela 
obnova klopi, tlakov, poda in drugega 
v župnijski cerkvi. Hvala vsem, ki ste 
prišli na delovno akcijo. 33 vas je bilo. 
Zdaj so v cerkvi mojstri. Specialnih del 
z dobrovoljstvom ne moremo izvajati, 
lahko pa dobrovoljno prispevamo za 
poravnavo računov. Ti bodo zaradi 
zahtevnosti prenove precej visoki, a 
s skupnimi močmi, kakor že tolikokrat 
doslej, jih bomo zmogli poravnati. Od 
začetka zbiralne akcijo do zdaj se je 
odzvalo 132 družin oz. posameznikov 
in 1 samostojni podjetnik. Hvala! O 
višini prispevka načrtno ne govorimo, 
ker gre za dar. Kolikor pač kdo more.  
 
 

 

 OBNOVA V ANDRAŽU  
 

 

Dela na platoju pred cerkvijo in na 
ograji okrog zvonika so v glavnem 
zaključena. Za slednjo pa še niti do 
polovice niso poravnani računi. 37 
družin, oz. posameznikov je sicer že 
prispevalo svoj dar. Hvala! Lepo pa 
vabimo k sodelovanju tudi vse druge. 
Morda ste res navajeni, da člani GS 
pridejo na dom. Mislim pa, da je oblika 
prostovoljnih prinašanj v cerkev še 
lepša in vzvišenejša, saj odpade vsak 
občutek prisile. Res je potrebne  nekaj 
več samoiniciative in velikodušnosti, 
ampak s tem tako ali tako niste imeli 
nikoli težav. Prepričan sem, da tudi 
tokrat ne bo drugače. Hvala!    
 

 

 

 ROMANJE  
 

 

Bratje kapucini organizirajo romanje 
za mlade v Assisi: 'Izgubljen? Ljubljen!' 
Potekalo bo od 4. do 10. avgusta. Za 
vse stroške prispevate 145 €. Prijave! 

 
 
 

 
 

 
 


