
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Kakor je Oče mene ljubil,  
sem tudi jaz vas ljubil.  
Ostanite v moji ljubezni!  
Če se boste držali  
mojih zapovedi, boste ostali  
v moji ljubezni,  
kakor sem se tudi jaz držal  
zapovedi svojega Očeta  
in ostajam v njegovi ljubezni. 
To sem vam povedal,  
da bo moje veselje v vas in 
da bo vaše veselje dopolnjeno. 
To je moja zapoved,  
da se ljubite med seboj,  
kakor sem vas jaz ljubil. 

 
 

 (Jn 15, 9-12)  

 
 

Zaupaj v to, da ti bo Bog vedno 
znova poslal svojega angela, da se 
ti bo odpiralo srce in boš odprtega 

srca izlival ljubezen na vse,  
s čimer se boš srečeval ...  

Z vsakim vdihom sprejmi  
vase Božjo ljubezen 

 in predstavljaj si,  
kako veliko srce  
imaš in kako se  

vsega okoli tebe  
dotika Božja ljubezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kakor ima vsa zemeljska toplota in 
svetloba izvor v soncu, tako vsaka 
človeška ljubezen temelji v Božji 
ljubezni. Ljubezen med možem in 
ženo, med starši in otroki, med zaro-
čencema, med prijatelji, sorodniki, 
znanci, sosedi ali komerkoli izhaja iz 
ljubezni, ki jo izžareva Božje sonce – 
če je le nesebična, če je odraz lju-
bezni med Očetom in Sinom ter med 
Sinom in njegovimi učenci. Tako lju-
biti pa pomeni izpolnjevati Jezusovo 
zapoved. 
 

Takšna ljubezen rodi veselje. Veselje 
je  znamenje življenja, ki se prebuja, 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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raste, razcveta in rodi sadove. Jezus 
je vesel, ker s svojim učlovečenjem, 
razodevanjem učencem, oznanjevan-
jem evangelija in uresničevanjem 
odrešenjskega načrta pospešuje rast, 
razcvet in dovršitev mesijanske dobe. 
Veseli se, čeprav ve, da ga še to noč 
čaka Oljska gora in naslednji dan 
Kalvarija. Njegova ljubezen se bo 
prav v trpljenju v vsej polnosti raz-
cvetela in bo prav na Kalvariji rodila 
najžlahtnejši sad. 
 

Tega Jezusovega veselja naj bodo 
deležni tudi njegovi učenci. Za sedaj 
je še nepopolno - tudi oni bodo mo-
rali iti vsakdo na svojo Oljsko goro 
in nesti križ vsak na svojo Kalvarijo 
- a bo prišel čas njihovega dokončnega 
veselja, ki bo popolno. Enako velja za 
vse nas, ki ostajamo Jezusovi učenci. 
Nikoli nam Jezus ni dejal, da bo naše 
veselje tukaj popolno; vsakdo izmed 
nas mora kdaj tudi po poti trpljenja 
in preizkušenj, čeprav je tudi veselje 
del našega vsakdana. A tisto pravo, 
pristno, popolno veselje nas zagotovo 
čaka; prvi korak k slednjemu pa je 
izpolnjevanje njegove volje: »Da se 
ljubimo med seboj, kakor nas je on 
sam ljubil.« 

Po: Beseda da Besedo 
 
 
 

 
 
 

Dobrota ni nikoli  
zapuščena in osamljena.  
Govorjenje, da je »dobrota sirota«, 
razširjajo ljudje, ki prave dobrote v 
svojem srcu nikoli niso doživeli. 
Dobrota ni sirota, dobrota je Božja, 
zato pa neskončno bogata. 
 

(Anton Trstenjak) 

 

 

 NEDELJA 
 

 

To sem vam povedal, da bo 
moje veselje v vas in da bo 
vaše veselje dopolnjeno 

 

 (Jn 15,11). 
 

Gospod Jezus, kje je popolno 
veselje, ki si nam ga podaril? 
Jaz ga ne vidim na obrazih tistih, ki 
verujejo vate.  
 

Kako to? 
 

Ali je tisto tvoje veselje mogoče  
duhovno veselje in se ne vidi? 
Ali je tisto tvoje veselje mogoče 
tako, da se ga da skriti? 
Toda ali veselje lahko skrivamo? 
Le kako ne bi odsevalo z obraza? 
Le kako bi lahko preprečili očem, 
da ne bi sijale? 
Zaradi drobnih veselj v življenju: 
desetke pri športni napovedi, 
zadetka na lotu, 'podrgni in zadeni', 
glavnega dobitka na srečelovu,  
prijateljevega obiska,  
dobre ocene ali povišanja plače ... 
vriskamo, poskakujemo,  
oči nam žarijo. 
Tvoje veselje, popolno veselje pa bi 
lahko ostalo potlačeno? 
Gospod Jezus, oprosti nam! 
 

Če naši obrazi ne žarijo od tvojega 
veselja, če ne znamo pokazati  
popolnega veselja, 
ki se poraja iz življenja po tvoji 
besedi, se ljudje, ki te ne poznajo, 
ne bodo odrekli drobnim veseljem,  
ki jih lahko najdejo brez tebe. 
In po naši krivdi ne bodo spoznali 
resničnega veselja. 
 

Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



 
 

 

 

 

 
 

  

 

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

   
1            

 

POLZELA           7.00 
POLZELA       10.30 

 

ANDRAŽ     9.00  
… za + Konrada GRADIČA, Miro ŽOHAR, Antonijo ŠUSTER  
… za + Žorža GROSA       
… za gasilce                                               * m.:  J.K., V.A., J.B. 
 

 

7. 5.. PONEDELJEK * Gizela, opatinja * Flavija Domitila, m.      * prošnji dan      
 

 

POLZELA      7.00 
POLZELA     19.00 

 

… za lepo vreme in dobro letino 
… za + Silvota (obl.) in Franca OŽIRJA 
 

8. 5.. TOREK * Bonifacij IV., p.p. * Viktor (Zmago) Milanski, m.     * prošnji dan      
 
 

 

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA     19.00 

  

… za + starše TRIGLAV, brata Vinka in Gabrijela 
… za + Cecilijo SVETKO (obl.), Blaža, Marijo                                   
… za + Staneta PODBREGARJA 
… za lepo vreme in dobro letino                 * m.:  J.K., V.A., A.Š. 
 

 

9. 5.. SREDA * Izaija, prerok * Marija Terezija Jezusova, red. u.          * prošnji dan      
 

 

POLZELA      7.00 
POLZELA      19.00 

 

… za lepo vreme in dobro letino                                       
… za + Janka ŽURBIJA 
 

10. 5..  ČETRTEK * Gospodov vnebohod * Job, s. mož * Trsatska M.B.   *  šmarnice           
  
 

 

 

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 
 

 

 

… za + Ivana SATLERJA, Johano, Alojza MAKA, VRANOVŠEKOVE 
… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Tilko (obl.) in 2 Karla ZAVRŠNIKA  
… za + Rafka in Janka LOBNIKA 
… za + Stanka TAVČERJA                           * m.:  J.K., A.Š., T.K. 
 

 

11. 5.. PETEK * Mamert, škof * Ignacij Lakonijski, red. * Odo Clunyjski     *  šmarnice 
  
 

 

ANDRAŽ     18.00 
POLZELA         19.00 
 

  

… za + Igorja ŠUMLJAKA     . 
… za + Marijo ŠKETA 
… za uspešno operacijo                                  * maš.:  J.K., A.Š. 
 

 

12. 5.. SOBOTA * Leopold Mandič, redovnik * Pankracij, mučenec            *  šmarnice  
  
 

 

G. OLJKA      10.30 
ANDRAŽ    18.00 
POLZELA          19.00 

  

… po namenu romarjev (LJ-Rakovnik) 
… za + Silvo DRAKSLER 
… za + Frančiško ZUPAN in vse VODOVNIKOVE 
… za + Marijo ŽAGAR (30. dan)                              * maš.:  J.K., V.A. 
        

 

13. 5.. NEDELJA  - 7. VELIKONOČNA * Fatimska Mati božja              *  šmarnice 

   
    

 
                  

            

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ       9.00 
 
POLZELA       10.30 
 
 
 
ANDRAŽ    15.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ferda KRKA (obl.), Marijo KRK, Silva (obl.), Franca OŽIRJA              
… za + Zofijo in Damjana JEZERNIKA                * m.:  J.K., A.Š. 
… za + Riharda LESNIKA (obl.), Ivana, Antonijo ZUPAN  
… za + Vincenca (obl.), Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 
… za + Marijo SATLER (obl.) in Ano KUHAR (obl.)     
… šmarnice v Lovčah                     //      * maš.:  J.K., V.A., J.B., A.Š. 
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 6. maja bosta krščena: 
Tine R. in Nanineja B., oba Polzela. 
Zavetnika sv. Martin in sv. Ana. 
 
 

 

To 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 ponedeljek, 7. maja ob 20. uri bo 
redna seja ŽPS Polzela. V župnišču. 
 
 

 

V sredo, 9. maja bo župnik na reko-
lekciji duhovnikov dekanije Žalec. 
Župnijska pisarna zaprta.  
 
 

 

V četrtek, 10. maja (vsak četrtek) pol 
ure pred mašo adoracija pred Najsve-
tejšim, po maši pa (prav tako vsak 
četrtek) molitev za duhovne poklice. 
 
 

 

V četrtek, 10. maja ob 20. uri srečanje 
zakonske skupine. 
 
 

 

V petek, 11. maja, po sv. maši molitev, 
slavljenje pred Najsvetejšim. Tudi ta 
pobožnost se opravlja vsak petek. 
 
 

 

V nedeljo, 13. maja bosta krščena 
Anja Z., Celje in Neža O., Gotovlje.  
 
 

 

V nedeljo, 13. maja bo pri župnijski 
hiši v Lovčah šmarnična pobožnost. 
Vsi lepo vabljeni! 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Pižorn, Andraž 20, Ograjen-
šek, Andraž 20/b, Majhenič, Andraž 
17/b, Polzela: Ločica ob Savinji.  

 

 

 SREČANJA 
 

 

To 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. 
 
 

 KULTURA 
 

 

Občina Polzela bo letos stara 20 let. 
Ob njenem jubileju se bo Jolanda Že-
leznik pogovarjala s prvim županom 
g. Ljubom Žnidarjem (župan 14 let) 
in sedanjim županom g. Jožetom Kuž-
nikom. Zapela bo vokalna skupina 
Draž. Dogodek bo na gradu Komenda 
v ponedeljek, 7. maja ob 19. uri.  

 
 

 

V petek, 11. maja ob 19. uri bo v Domu 
krajanov Andraž odprtje samostojne 
likovne razstave Ide Jevšnik: »Pregled 
v preteklost, korak v prihodnost«  
 
 

 MISEL ZA ŽIVLJENJE 
 

 

Premnogi ljudje danes samo hitijo od 
enega opravka k drugemu - preveč smo 
zaposleni, da nimamo časa ne razmiš-
ljati ne moliti. Nujno moramo v sodobni 
način življenja vgraditi tudi tišino in 
zbranost; brez tega bomo le težko po-
globili svoje prijateljstvo z Bogom. 
 

Andrew Knowles,  
Življenjsko krščanstvo 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

»Pusti, nima smisla, 
sva ga pač  
zamudila …« 


