
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Potem je Gospod določil še 
drugih dvainsedemdeset ...  
Govoril jim je:  
»Žetev je velika, delavcev pa 
malo; prosíte torej Gospoda 
žetve, naj pošlje delavcev  
na svojo žetev. Pojdite:  
glejte, pošiljam vas kakor 
jagnjeta med volkove. 
V katero koli hišo pridete,  
najprej recite: ‚Mir tej hiši!‘  
In če bo tam sin miru,  
bo vaš mir počival na njem; 
če pa ne, se povrne k vam. 
 

 (Lk 10,1-3.5-6) 

 

... Ti, ki si razsvetlil z lučjo svoje besede  
vse, ki si jih poklical, razsvetli nas z 
darom vere vate. Ti, ki si jim stal ob 

strani v nevarnostih, pomagaj 
premostiti težave, ki jih imamo danes.  

In če kličeš katerega izmed nas,  
da bi se ves posvetil tebi,  

naj tvoja ljubezen  
ogreva ta poklic  

od njegovega  
rojstva naprej 

in naj mu daje,  
da bo rasel in vztrajal ...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Današnji evangelij poudarja temelj 
krščanske poklicanosti. »Tisti čas je 
Gospod določil še drugih dvainse-
demdeset in jih poslal pred seboj 
po dva in dva« (Lk 10,1). »Pojdite! 
Pošiljam vas kakor jagnjeta med vol-
kove« (Lk 10,3). V borih treh vrsticah 
kar trikratni poudarek, kako Gospod 
pokliče učence.  
 

Krščanska izvolitev in poklic imata 
izvor pri Gospodu žetve, ne pri člo-
veku. V začetku poslanstva je Bog. 
Tudi rodovitnost oznanjevalne (mi-
sijonarske) dejavnosti sloni na zaves-
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ti, da nas Gospod pošilja. Krščanski 
poklic se hrani v stiku z Bogom, s 
poživljanjem vere in v pristni pove-
zanosti z Gospodom v molitvi. V zvezi 
s poklicanostjo Kristus poudari nena-
vezanost na gmotne dobrine: »Ne 
nosite s seboj ne denarnice ne torbe 
ne sandal.« Čeprav je »delavec vreden 
svojega plačila«, naj poslani živi 
skromno in naj bo zadovoljen s tem, 
kar ima: »Jejte, s čimer vam postre-
žejo«, saj je zanj najvažnejše, največje 
plačilo, da je njegovo ime »zapisano 
v nebesih«. Poslani naj bo miren in 
pogumen. Tudi če se Kristusov učenec 
znajde sredi tveganja in preganjanja, 
ne sme nikoli podleči skušnjavi nasilja 
ali prisile: »Pošiljam vas kakor jag-
njeta med volkove.« Biti mora oznan-
jevalec miru, ki vedno predlaga, a 
nikoli ne sili: »V katerokoli hišo pri-
dete, recite najprej: ‘Mir tej hiši!’ In 
če bo v njej sin miru, bo na njem 
počival vaš mir; če pa ne, se mir 
povrne k vam.« Prav tako se mora 
izogibati nasprotne drže: sklepati 
kompromise in se prilagajati splošni 
miselnosti in plehkim modnim toko-
vom. Ne, biti mora tudi pripravljen 
'otresti prah' in oditi drugam oznanjat, 
da 'se je približalo Božje kraljestvo'.  
 

Po teh napotkih še enkrat vidimo, 
kako je Kristusov učenec poslan, saj 
ima samo poslani navodila pošiljatelja. 
Zato se mora jasno zavedati, da ni 
»privatnik« ne samozvanec. Nikoli 
ne smemo pozabiti, da poslanec pred-
stavlja tistega, ki ga pošilja, in se temu 
primerno obnaša.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

  SLOVENCI PO SVETU 
 

 

Prva nedelja v juliju je 
v slovenski Cerkvi po-
svečena Slovencem po 

svetu. Njen namen je obuditi spomin 
na verujoče Slovence po svetu in 
krepitev zavesti in soodgovornosti 
do razseljenih vernikov. To je dan, 
ko naj bi pomislili na tiste, ki so se iz 
različnih vzrokov izselili iz rodnega 
kraja, odšli v svet, da bi se zavedali 
soodgovornosti, ki jo imamo do njih, 
in zanje molili. 
 

V svetu živi okoli pol milijona Sloven-
cev in za številne skrbi Cerkev. S 
prvimi izseljenci so v svet šli tudi 
duhovniki in jih versko spremljali, 
hkrati pa skrbeli, da so ohranili jezik 
in slovensko kulturo. Murskosoboški 
škof Peter Štumpf, ki je narodni rav-
natelj za Slovence po svetu pri SŠK, 
je o njih nedavno dejal: „To so amba-
sadorji naše Cerkve in vere širom po 
Evropi, ki so desetletja na okopih 
našega slovenstva in Cerkve, in prav 
oni so tisti prvi, ki so s svojimi ljudmi 
zaslužni, da smo Slovenci v svoji dr-
žavi in domovini.“ 
 

Današnja nedelja je tako priložnost, 
da se v molitvi povežemo z našimi 
rojaki po svetu, naj bo Kristus tisti, 
ki nas povezuje. On nas pošilja po 
naših poteh življenja, naj bomo kjer-
koli že, ne pozabimo, da stopa ob 
nas in želi, da si prizadevamo tudi 
za našo skupno, večno domovino. 
 

Po: Radio Ognjišče 2011 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
  

NEDELJA  * 3. 7. 2016  * 14. MED LETOM  * Tomaž, apostol                     

    

   

  PRVA 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ      9.00 
 
  POLZELA   10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Antona SATLERJA in vse LESKOVŠEKOVE  
… za + Silvo TRATNIK in starše                    * maš.: J.K., M.G. 

… za + Berto, Ivana in Janka PEČOVNIKA 
… za + Riharda LESNIKA 
… za + KORENOVE                                   * maš.: J.K., Š.D., J.V. 
 

PONEDELJEK * 4. 7. 2016 *  Urh (Ulrik, Uroš), škof * Elizabeta Portugalska  
  

POLZELA      7.00 
 

 

… v dober namen (ob osebnem prazniku) 
 

TOREK * 5. 7. 2016  * Ciril in Metod,  slovanska ap., sozavetnika Evrope   
 

 
 

  POLZELA   19.00 
ANDRAŽ  20.00 

  

… za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo 
… za + Ferda KRKA, mamo Marijo, vse BELOGLAVČEVE 
 

SREDA * 6. 7. 2016 *  Marija Goretti, devica, mučenka      
 

 
 

   POLZELA      7.00 
 

… za + Marijo STROPNIK (obl.) in vse njene 
 

ČETRTEK * 7. 7. 2016  *  Vilibald, škof * Edelburga, opatinja * b. sl. Anton Vovk   
  

 

 

POLZELA    18.30 
POLZELA   19.00 
ANDRAŽ   20.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + CIBERLOVE in Stanka NOVAKA ml. 
… za zdravje 
 

PETEK * 8. 7. 2016  *  Kolijan, škof, mučenec * Prokopij Palestinski, škof, m. 
   

    

 

POLZELA    19.00 
ANDRAŽ     20.00 

  

… za + Slavico DANKOVC (8. dan) 
… za + Zdravka JEŽOVNIKA, vse BRŠEKOVE, ROGLŠEKOVE 
 

SOBOTA * 9. 7. 2016  *  Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci   
   

   

 

  POLZELA   19.00 
  

… za + Frančiško, Avgusta, Ružo TERGLAV      
 

NEDELJA  * 10. 7. 2016  * 15. MED LETOM  *  Amalija (Alma), red. 
    

   
 

 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 
 
  POLZELA   10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Marijo (1. obl.) in Ivana JELENA-JANEZOVA  
… za + Nandija OBUJA                                  * maš.: J.K., M.G. 

… za + Ožbalta DROBNAKA (obl.) in vse DROBNÁKOVE 
… za + Štefanijo in Jožeta KAČA 
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA 
… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR            * maš.: L.S., Š.D., J.R., J.V. 

  

 

  03.  07.  –  10.  07.             

 

Človek je tako velik, da mu nič na zemlji ne more zadostovati.  
Samo če se obrne k Bogu, je zadovoljen.  
Potegni ribo iz vode: ne bo mogla živeti.  
To je človek brez Boga!                                                             (sv. Janez–Marija Vianej) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 3. julija se bomo spomnili 
Slovencev po svetu. Letošnje leto je 
jubilejno, saj praznujemo 25 let sa-
mostojne države Slovenije. Nedelja 
Slovencev po svetu je priložnost, da 
se spomnimo najprej na njihovo pri-
čevanje za slovenstvo sredi tujine 
in tudi za njihovo veliko delo, ki so 
ga opravili v času mednarodnega 
priznanja Slovenije. Z njimi pred 
očmi se hvaležno spominjamo na 
to, da imamo skupen dom. Mnogi si 
želijo svoje države, pa jim ni omogo-
čena. Na jubilej se bomo spomnili 
tudi na Romanju treh Slovenij na 
Svete Višarje, ki bo letos 7. avgusta. 
 
 

 

V ponedeljek, 4. julija ob 21. uri bo v 
župnišču na Polzeli izredni sestanek 
gospodarskega sveta. Tematika: ob-
nova novega dela župnijske cerkve. 
 
 

 

V petek, 8. julija bo v zaselku Jajče v 
Andražu blagoslov obnovljene ceste. 
Pričetek ob 17. uri. 
 
 

 

V nedeljo, 10. julija z mašo ob 10.30 
se bo pričel letošnji oratorij, počitniški 
program za otroke. Prijavljenih je 80 
otrok. Animiralo jih bo 18 mladih. 
Vodi jih Vid P. Sodeluje več spozorjev.  
 
 

 

Priloga današnjih oznanil na Polzeli 
je prepognjenka s programom žup-
nijskih dnevov 2016. Preberite jo in 
se odzovite na čim več prireditev! 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zidarn, Andraž 57/b, Koper, 
Andraž 26, Praprotnik, Andraž 57/d. 
Polzela: Polzela II.  

 

 

 ŽUPNIJSKI DNEVI 2016  
 

 

Petek, 15. 7. 2016: 
 

15:00 pred župnijsko cerkvijo sv. 
maša ob zaključku oratorija. 
15:45 odprtje priložnostne razstave. 
 

19:00 župnijska cerkev, sv. maša. 
 

19:30 župnijska cerkev, koncert rit-
mično duhovne glasbe. 
 

Sobota, 16. 7. 2016: 
 

7:30 igrišče OŠ Polzela, turnir v no-
gometu (prijave: Rok, 041/274-812);  
turnir mešanih trojk v odbojki na 
mivki (prijave: Nina, 031/747-735); 
turnir v košarki (prijave: Marko, 041/ 
381-472);  balinanje (prijave: Stanko, 
041/404-533); metanje obročev na 
cilj  (prijave: Ida, 031/ 469-617);  
metanje žoge na košarkarski koš 
(prijave: Robi, 041/793-758); stara 
telovadnica OŠ Polzela, turnir v na-
miznem tenisu (prijave: Emil, 031/ 
812-170).  
 

18:30 kapela v Šeneku, sv. maša.  
 

19:00 šeneški park, blagoslov konj.  
 

Nedelja, 17. 7. 2016: 
 

10:00 župnijska cerkev, slovesna sv. 
maša in procesija po ustaljeni poti. 
Po maši, prostor pred cerkvijo, dru-
žabno srečanje, pogostitev, prilož-
nostni program, srečolov Karitas, 
peka palačink, razglasitev rezultatov 
športnih tekmovanj, podelitev poka-
lov, morda še kaj … 
 

 

 POLZELA - OBNOVA V CERKVI   
 

 

Svoj dar za obnovitvena dela v novem 
delu cerkve na Polzeli lahko nakažete 
tudi na TRR: SI56 0600 0092 2020 898. 

 
 
 

 
 


