
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jaz sem dobri pastir.  
Dobri pastir da svoje  
življenje za ovce.  
Tisti pa, ki je najemnik in ne 
pastir in ovce niso njegove, 
pusti ovce in zbeži,  
ko vidi, da prihaja volk,  
in volk jih pograbi in razkropi.  
Je pač najemnik  
in mu za ovce ni mar.  
Jaz sem dobri pastir in poznam  
svoje in moje poznajo mene, 
kakor Oče pozna mene  
in jaz poznam Očeta.  
Svoje življenje dam za ovce.  

 
 

 (Jn 10, 11-15)  

 
 

Jezus, Dobri Pastir, prebudi v vseh 
župnijskih občestvih duhovnike, 
diakone, redovnice in redovnike,  

apostolske laike in misijonarje za 
ves svet, ki ga imaš rad  

in ga želiš zveličati. 
Prav posebej ti  

priporočamo naše  
župnijsko občestvo,  

ustvarjaj v nas  
duhovno ozračje  

prvih kristjanov ...  

da bomo postali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pravijo, da je evangelij umetnina, pol-
na pesniškega navdiha. Naj bo res 
ali ne, gotovo je zelo stvaren. O tem 
nam priča tudi današnji odlomek o 
dobrem pastirju, brezbrižnem najem-
niku in krvoločnem volku. 
 

Kdo je ta volk? Pohujševalec, ki kvari 
nedolžna srca? Hinavec, ki si nadeva 
ovčje oblačilo? Krivoverec, ki potvar-
ja Božji nauk? Vsi trije pa še marsikdo. 
 

Vendar se zdi, da se krvoločnejši 
volk današnjega dne skriva drugje. 
Z nastopom novega veka se je začela 
razvijati znanost, ki je odkrila v naravi 
čudovite zakonitosti. Človek je pred 
njimi najprej ostrmel, potem pa jih je 
začel uporabljati v svoj prid. Naredil 
je računalnik, razbil atom, stopil na 
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Luno. Toda ta ista znanost se s svojo 
hčerko tehniko vse bolj spreminja v 
volkuljo. Vse glasneje renči in vse 
nasilneje se nam trga iz rok. Kako 
dolgo jo bomo še krotili? Kaže nam 
pa še ostrejše zobe. Zakonitosti, ki 
veljajo za naravo, smo začeli uvajati 
v svoje medsebojne odnose. Človeka, 
ki se dviga nad naravo, samostojno 
bitje, nedotakljivo osebo spreminjamo 
v del narave, v stvar, in ravnamo z 
njim po mili volji. Osebo spreminjamo 
v predmet, toliko vreden, kolikor je 
uporaben. V stroj, ki je toliko koristen, 
kolikor proizvaja. Človek je vse bolj 
razčlovečen, izgublja notranjo vred-
nost, postaja tehnično in trgovsko 
blago, ki ga do skrajnosti izkoristiš, 
nazadnje pa brez srca odvržeš. Cenjen 
je moški, ki ima mišice: bolj jih zna 
uporabiti, bolj mu ploskamo. Obože-
vana je ženska, ki je »seksi«: koliko 
nerojenih bitij je pripravljena spraviti 
s sveta, pa nas ne zanima. Volk nam 
jemlje človečnost, nas poneumlja, nam 
loka kri in nas dela zveri. 
 

Kdo nas bo rešil njegovih krempljev?  
 

Če kdo, potem tisti, ki nas kliče, naj 
postanemo spet ljudje in se vrnemo 
k človeškemu dostojanstvu. V nobeni 
knjigi, kar jih premore človeštvo, ni 
tako razumljivo razloženo in tako 
živo utemeljeno, kot v blagovesti Sina 
Človekovega.  

Po: F. Cerarju 
 
 
 
 
 

 

 

Naredimo pogumen sklep: da bomo 
ljudi povezovali, namesto da bi jih 
ločevali; da bomo svoj slovar in svoje 
pogovore očistili vsega, kar more 
raniti in prizadeti bližnjega.     (L.-J. S.) 

 

 

 POMLAD  
 

 

Nobeno letno obdobje 
ni kot čas pomladi, no-
beno vabljivejše. Izviri, 
obdani s cvetočimi gr-

mički, potoki, osvobojeni svojega 
zimskega oklepa, glasno razglašajo 
hvalo in slavo vsemogočnega usmer-
jevalca. Spet ozeleneli gozdovi s svo-
jimi mlado poraščenimi vejami in 
cvetovi, gore in pobočja ponovno po-
večujejo veliki stvaritvi veličastnost 
in sijaj. Vse se zbuja in vse zakliče iz 
prahu rojenemu: Zbudi se tudi ti, ti, 
ki spiš, na novo oživi za Božje sveto 
kraljestvo, da bi bilo kraljestvo kre-
posti s tabo prav tako poveličavno, 
kot poveličajo vsa neživa bitja kral-
jestvo narave.  
 

Višje se dvigne živahni ptičji zbor v 
nebesa, glasno zapoje Stvarniku svoje 
hvalnice in glasno povabi umrljivega, 
da se odtrga od vsega zemeljskega, 
se povzdigne in naj živi v čast Boga. 
 
 

Po: A. M. Slomšku, Znamenja časa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NE VIDIŠ TOLIKO NAPAK  
 

 

Kako gledaš na napake svojega moža, 
žene, na pomanjkljivosti ljudi, s ka-
terimi dnevno živiš in delaš? 
 

Če so njihove pomanjkljivosti v tvojih 
očeh tako velike, da ne moreš videti 
nič več drugega, poglej v svoje srce. 
Tvoja ljubezen je šibka. 
 

Ni ti treba spregledovati napak drugih,  
toda s pravo ljubeznijo ne vidiš toliko 
napak. Prav hitro izmeri svoje srce, 
testiraj svojo ljubezen. Naj postane 
zopet velika, pa bodo napake majhne. 
Vse boš lažje prenašal, življenje z 
drugimi bo zopet praznik.        (P. B.) 



 

 

 
 

  

 

22. 4.. NEDELJA  - 4. VELIKONOČNA * DOBREGA PASTIRJA * Hugo, šk.            

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ       9.00 
POLZELA       10.30 
 
ANDRAŽ    14.00 
CELJE               15.00 
CELJE               16.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Stanka JELENA in Jožefo GUČEK 
… za vse + ROMIHOVE in ŠALAMONOVE 
… za blagoslov v družini                                * maš.:  J.K., V.A. 

… za + Zvoneta OŽIRJA (pogrebna) 
… molitvena ura za duhovne poklice (škofijska) 
… za duhovne poklice 
 

 

23. 4.. PONEDELJEK * Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane * Vojteh, škof 
 

 

POLZELA      7.00 
 

… za + Franca in Mirka (obl.) ter Matildo VAŠL 
 

24. 4.. TOREK * Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik, mučenec * Vilfrid Yorški       

 
 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Marijo ŽAGAR (8. dan) 
… za + Petra TKALCA (1. obl.) 
… za + Alojza SATLERJA                          * maš.:  J.K., A.Š., V.A. 
 

 

25. 4.. SREDA * Marko, evangelist * Erminij, opat, škof * Anijan, škof    
 

 

POLZELA      7.00 
 
POLZELA      9.30 
ANDRAŽ    18.00 

 

… za + Jasmina LISANČIČA (8. dan) 
… za + Albina KUHARJA                                    * maš.:  J.K., V.A. 
… po namenih romarjev (Kostrivnica) 
… za + Baltazarja DEDIČA (po pogrebu) 
 

26. 4..  ČETRTEK * Marija, Mati dobrega sveta * Štefan Parmski, menih               
  
  
 

 

 

POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 

 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Dominika, Danijela ŽGANKA, starše ULAGA 
… za + Miro REZAR (1. obl.)                          * maš.:  J.K., V.A. 
 

 

27. 4.. PETEK * Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska, samotarka, devica  
   

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA         19.00 

  

… za + Franca PLASKANA (obl.) 
… za + Franca (obl.) in Vido CVENK 
… za + Alenko TAVČER JEŽOVNIK                 * maš.:  J.K., A.Š. 
… po maši: molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

28. 4.. SOBOTA * Peter Chanel, duhovnik, mučenec * Ludvik Montforski, red. u.             
   

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA          19.00 

  

… za + Štefko PIREČNIK (8. dan) 
… za + Vladota MENIHA (obl.) 
… za + Janka ŽURBIJA (8. dan)                             * maš.:  J.K., V.A. 
        

 

29. 4.. NEDELJA  - 5. VELIKONOČNA * Katarina Sienska, sozavet. Evrope 
       

    

 
                  

            

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ       9.00 
 
 
 
 
POLZELA       10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Zvoneta OŽIRJA (8. dan)               
… za + Ivanko JANEŽIČ (obl.) in Andreja KUŽNIKA 
… za + Srečka BRINOVŠKA, Ivano, Antona OGRAJENŠKA 
… za + Terezijo, Franca, Frančiško SATLER (obl.), vse LESKOV- 
             ŠEKOVE in Antona SATLERJA      * m.:  J.K., V.A., J.B., A.Š. 
… za + Jožico LAH                                 
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 22. aprila, bodo mladi iz 
skupine 'Pota' Slovenija predstavili 
svoj poletni projekt. Hvaležni bodo, 
tako oni, kakor tisti, ki jih nameravajo 
obiskati, če jim bomo s prostovoljnimi 
prispevki pomagali načrt uresničiti. 
 
 

 

To nedeljo, 22. aprila po maši (11.00), 
bo v Andražu roditeljski sestanek za 
starše andraških prvoobhajancev. 
 
 

 

To nedeljo, 22. aprila bodo krščeni 
Patricija B., Ločica, Bor K., Polzela, 
Ana O., Ločica. 
 
 

 

V torek, 24. aprila ob 17. uri bo v No-
vem Klostru, severni vhod, duhovna 
obnova za ženske. 
 
 

 

V nedeljo, 29. aprila bo krščen Maks 
N., Žalec. Zavetnik sv. Maksimilijan. 
 
 

 

Boste v kratkem godovali, imeli rojstni 
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne 
pozabite praznovanju dodati svete 
maše in obhajila. 

 
 

 SKAVTSKA PROŠNJA 
 

 

Skavti v pomladnih dneh že tradici-
onalno zbirajo star papir. Kontejner 
bo stal pri Aninem domu v Preboldu 
med 26. in 30. aprilom. Če imate te-
žave pri odvozu papirja pokličite 031 
562 733 (Vid). Za vsak kup papirja se 
vam zahvaljujejo.    
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Sitar, Andraž 38, Štrigl, And-
raž 39/a, Sitar, Andraž 46, Bršek, 
Andraž 37, Polzela: Polzela I. 

 

 

 MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE 
 

 

To nedeljo, 22. aprila ob 15. uri bo v 
Marijini cerkvi v Celju škofijsko sre-
čanje z molitvijo za duhovne poklice. 
 

To bo istočasno praznovanje nedelje 
svetniških kandidatov celjske škofije 
(duhovnik Izidor Završnik, mučenec, 
1917-1943). Ob 16. uri bo 
somaševanje duhovnikov 
celjske škofije, pri katerem 
bodo  sodelovali liturgični 
sodelavci: ministranti, 
izredni delivci obhajila, 
kandidati za stalne diakone, molivci 
MZDP ... Prepeval bo stolno - opatijski 
mešani pevski zbor.  
 
 

 KONCERT 
 

 

V torek, 24. aprila ob 19. uri bo v cerkvi 
sv. Jožefa Celje nastopil Dekliški zbor 
Akademije za glasbo Univerze v Lju-
bljani. Dirigirajo: Marko Vatovec in 
študentke: Kristina Štemberger, Bar-
bara Barač, Tina Poljanšek. Vstop prost. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

V soboto, 14. aprila, je družino Majer 
s Polzele prizadela huda nesreča: v 
požaru jim je zgorel celoten zgornji 
del stanovanjske hiše. Samo hitremu 
posredovanju gasilcev gre zahvala, da 
ni škoda še večja. Prosimo vse ljudi 
od blizu in daleč, da družini po svojih 
močeh pomagate. Za zbiranje sredstev 
je odprt TRR na Občini Polzela: 013 
73-0100004520; namen: Donacija ob 
požaru; sklic: za fizične osebe: SI00 
7301; za pravne osebe: SI00 7300. 

 
 
 

 

Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo 
in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk. 


