
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

»Jaz sem resnična vinska trta  
in moj Oče je vinogradnik. 
Vsako mladiko na meni,  
ki ne rodi sadu, odstrani;  
in vsako, ki rodi sad, očiščuje, 
da rodi še več sadu. 
Vi ste že čisti zaradi besede,  
ki sem vam jo povedal.  
Ostanite v meni in jaz v vas.  
Kakor mladika ne more sama  
roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne,  
če ne ostanete v meni.  
Jaz sem trta, vi mladike.  
Kdor ostane v meni  
in jaz v njem, ta rodi obilo 
sadu, kajti brez mene  
ne morete storiti ničesar.« 

 
 

 (Jn 15, 1-5)  

 
 

Jezus, hvala, ker si nam dal tako veliko 
obljubo, in hvala, ker tvoje besede  
nikoli ne ustvarjajo praznih iluzij,  

ampak nas učijo sprejemati življenje. 
Hvala, ker se lahko  
zanesemo nate tudi,  

ko vsi drugi  
odpovedo. 

Amen. 

 s 
da bomo postali  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vsi ljudje smo mladike, ki rastemo 
na trti – Kristusu. Stopnje te rasti pa 
so različne. 
 

Prva stopnja nam je bila podarjena s 
stvarjenjem. Bivamo, ker nas je ho-
tela »izgovoriti« Beseda, ki je po njej 
vse nastalo. Ta Beseda je bila tudi 
življenje, zato živimo. 
 

Na višjo stopnjo smo dvignjeni po 
učlovečenju. »Zaradi nas ljudi in za-
radi našega zveličanja je prišel iz 
nebes in postal človek,« izpovedujemo 
v obrazcu vere. Omogočeno nam je 
bilo življenje milosti. 
 

Kar je bilo pri učlovečenju omogo-
čeno, je bilo pri krstu uresničeno. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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»Če ostanete 
v meni  
in moje besede 
ostanejo v vas,  
prosite, karkoli hočete,  
in se vam bo zgodilo.« 



Povezani smo bili s Kristusom, po 
njem z Očetom in Duhom; kot mla-
diko nas je vcepil na Božjo trto. Sok 
nadnaravnega življenja je iz trte – 
Kristusa – začel pretakati v nas in nas 
naredil deležne Božje narave Kristu-
sa, ki je postal deležen naše človeške 
narave. 
 

Na najvišjo stopnjo se povzpnemo, 
kadar vse, kar nam je bilo po krstu 
podeljeno brez naše vednosti, sprej-
memo zavestno, hote in premišljeno. 
Tedaj postane naša vera osebna, 
poraja se iz prepričanja, hrani se iz 
osebnega pogovora. Sok, ki se je po-
prej iz trte – Kristusa – prelival v 
mladiko – mene – podzavestno in 
samodejno, se sedaj pretaka vame 
ljubezensko in prijateljsko. 
 

Kdor se tega zaveda, je poklican, da 
postane rodovitna trta. Naš čas pri-
čakuje od svojih sinov in hčera, da 
si natočimo čistega vina. 
 

Mati številne družine je pripovedo-
vala: »Dogajalo se je, da je kateri od 
otrok postajal vse bolj težek in nemo-
goč. Čutila sem, kaj mi je storiti: izka-
zovati mu moram več pozornosti, 
posvečati več ljubezni in zanj več 
moliti. Ko sem to storila, se je otrok 
umiril. Vse je bilo spet dobro.« 
 

Naš čas je v marsičem podoben ne-
mogočemu otroku. Kdor med nami 
je veren, ve, kaj mu je storiti. 
 

Po: F. Cerarju 
 
 
 

 

 

Strast maščevanja traja samo en dan; 
zadovoljstvo, da si odpustil, pa traja 
vse življenje.                (španski pregovor) 

 

 

 NEDELJA 
 

 

YOUCAT – katekizem za 
mlade. Kako pomembna 
je nedelja? 

 

Nedelja je središče krščanskega časa, 
saj v nedeljo praznujemo Kristusovo 
vstajenje in vsaka nedelja je velika 
noč v malem. (KKC 1163–1167, 1193 ) 
 

Če ne upoštevamo nedelje ali jo od-
pravimo, so v tednu le še delavniki. 
Človek, ki je bil ustvarjen za veselje, 
degenerira v delovno živino in pot-
rošniškega tepca. Na zemlji se mora-
mo naučiti prav praznovati, sicer v 
nebesih ne bomo imeli kaj početi. V 
nebesih je nedelja brez konca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EVHARISTIJA  
 

 

YOUCAT – katekizem za 
mlade. Kako pogosto se 
mora katoliški kristjan 
udeležiti evharističnega 
slavja? 

 

Ob Vseh nedeljah in zapovedanih 
praznikih je katoliški kristjan dolžan 
udeležiti se svete maše. Kdor resnično 
išče Jezusovo prijateljstvo, sledi, ko-
likorkrat le more, Jezusovemu oseb-
nemu povabilu k obedu. (KKC 1389, 
1417 ) 
 

Pravzaprav je 'nedeljska dolžnost' za 
pravega kristjana prav tako neprimer-
na beseda kot 'dolžnost poljuba' za 
resnično zaljubljenega. Nihče ne more 
imeti živega s Kristusom, če ne gre 
tja, kjer nas on čaka. Zato je mašno 
slavje za kristjane od nekdaj 'srce 
nedelje' in najpomembnejši termin 
tedna. 
 



 
 

 

 

 

 
 

  

 

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

 

POLZELA         7.00, 
 

  ANDRAŽ   9.00,     POLZELA       10.30                                 
 

 

30. 4.. PONEDELJEK * Pij V., papež * Jožef Cottolengo, redovnik 
 

 

POLZELA      7.00 
 

… za + Štefana PODVRŠNIKA 
 

1. 5.. TOREK * Jožef Delavec - praznik dela * Oriencij (Iztok), škof       

 
 

 

POLZELA      7.00 
G. OLJKA      10.30 
ANDRAŽ    18.00 
POLZELA     19.00 

  

… za + Jožefo JELEN 
… za + Milana BASTAŠIČA 
… za + Ano REPOTOČNIK 
… za + Justi HROPOT in vse ZIDARJEVE 
 

 

2. 5.. SREDA * Atanazij, škof, cerkveni učitelj * Boris Mihael, kralj    
 

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ    18.00 
POLZELA      19.00 

 

… za + Edvarda VELERJA 
… za + Baltazarja DEDIČA (8. dan) 
… za + Cvetko MAROVT (obl.) 
… za + Zofijo OBERŽAN                                     * maš.:  J.K., A.Š. 
 

3. 5..  ČETRTEK * Filip in Jakob ml., apostola * Teodozij Kijevski, menih               
  
1 

 

 

POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 
 
 
 
POLZELA      19.30 

 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Cvetka RAKUNA in ostale RAKUNOVE  
… za + Antona in Ivanko VAŠL, Hani TAVČAR 
… za + Braneta PANČURJA (obl.)     
… za + Alojzijo ŠALAMON in sorodnike * m.:  J.K., V.A., A.Š., T.K. 

… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim 

 
 

4. 5.. PETEK * Florijan (Cvetko), mučenec * Zeferin Malla, Rom, mučenec  
  
1 

 

ANDRAŽ    17.30 
ANDRAŽ    18.00 
POLZELA         18.45 
POLZELA         19.10 
 
POLZELA         19.45 

  

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, Najsvetejše, spoved ... 
… za + Janka PRAPROTNIKA 
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, Najsvetejše, spoved ... 
… za + Dominika PIRNATA, Štefko in Franca HRIBARJA 
… v čast Srcu Jezusovemu                             * maš.:  J.K., A.Š. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

5. 5.. SOBOTA * Gotard, menih, škof * Angel, redovnik, mučenec              
  
1 

 

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA          19.00 

  

… v čast Srcu Marijinemu (dober namen) 
… za + Frančiško (obl.), Antona, Tilko in Edija ŽGANKA 
… za vse + OCVIRKOVE in KORUNOVE 
… za + Mateja ZMRZLAKA                            * maš.:  J.K., V.A., J.B. 
        

 

6. 5.. NEDELJA  - 6. VELIKONOČNA – nedelja turizma * Dominik Savio 

   
1    

 
                  

            

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ       9.00 
 
 
POLZELA       10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Srečka BRINOVŠKA, Ivano, Antona OGRAJENŠKA              
… za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK 
… za + Vilija KOTNIKA st.                                            * m.:  J.K., V.A., A.Š. 
… za + Konrada GRADIČA, Miro ŽOHAR, Antonijo ŠUSTER  
… za + Žorža GROSA      // … za gasilce      * m.:  J.K., V.A., J.B. 
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

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

 

V torek, 1. maja bo spet maša na Gori 
Oljki. Ob 10.30. Maševal bo o. Gorazd 
Bastašič. Obhaja 10. obletnico duhov-
ništva. Pridružite se praznovanju! 
 
 

 

V torek, 1. maja se bo pričela šmar-
nična pobožnost. Za odrasle (jutranji 
termini) bomo prebirali sestavke p. 
Branka Petauerja 'Fatimska pastir-
čka nas učita živeti'. Za otroke (ob 
večerih) pa bodo na vrsti 'Pripovedi 
o Mariji', Lojzeta Kozarja ml. Radi in 
z veseljem prihajajte! 
 
 

 

Četrtek, 3. maja, je prvi v mesecu. Po 
maši molitev za duhovne poklice. 
 
 

 

Četrtek, 3. maja ob 20. uri srečanje 
zakonske skupine Jeruzalem. 
 
 

 

Petek, 4. maja, je prvi v mesecu. Obisk 
bolnikov in ostarelih. Pred mašama 
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. 
 
 

 

V nedeljo, 6. maja bodo ob godu svo-
jega zavetnika sv. Florjana (4. maj) 
praznovali gasilci vseh društev, ki 
delujejo na področju občine. Maša 
zanje in z njihovim sodelovanjem v 
polzelski župnijski cerkvi ob 10.30. 
 
 

 

V nedeljo, 6. maja bosta krščena Tine 
R., Polzela in Nanineja B., Polzela. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Satler, Andraž 106, Tomin-
šek, Andraž 123, Umbreht Andraž 
101, Polzela: Ločica ob Savinji. 

 

 

 PSMM 2018 - SLOVENIJA 
 

 

MAJ:  Da bi verni laiki izpol-
nili svoje poslanstvo s tem, da bi svojo 
ustvarjalnost dali v službo izzivov 
sedanjega sveta.  
 
 

 SREČANJA 
 

 

Glede na petinsedemdeset let odkritja 
trupla bl. Lojzeta Grozdeta in prej že 
njegove krute smrti, mladi od Sv. 
Jožefa ponavljajo Grozdetov recital, 
in sicer v petek, 4. maja ob 19. uri, v 
kapeli Don Boskovega centra v Celju. 
Recital oblikuje petje pesmi Lojzeta 
Grozdeta ali pa pesmi o njem, vse z 
veznim besedilom povezano v celoto 
s sporočilom, ki je lahko tudi zelo lepa 
duhovna obnova. Vstop prost. 
 
 

 

V nedeljo, 13. maja bo v Don Bosko-
vem centru v Celju romarski shod 
Marije Pomočnice. Ob 14.30 rožni 
venec, ob 15.00 procesija, slovesna 
sv. maša, sprejem relikvij bl. Alojzija 
Grozdeta (blagoslov njegove podobe 
bo opravil novomeški škof Andrej 
Glavan) in na koncu agape. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

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. 
 
 
 
 

 
 

 

* Mamica reče svojim trem otrokom: 
»Za rojstni dan si želim tri pridne 
otroke!« – »Fino,« se oglasi Žan, 
»potem nas bo torej šest.« 


