
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Zdaj odhajam k tebi,  
vendar to govorim na svetu,  
da bodo imeli v sebi polnost  
mojega veselja.  
Izróčil sem jim tvojo besedo,  
svet pa jih je zasovražil,  
ker niso od sveta,  
kakor jaz nisem od sveta.  
Ne prosim, da jih vzameš s 
sveta, ampak da jih 
obvaruješ hudega. 
Kakor si mene poslal na svet,  
sem tudi jaz njih poslal v svet,  
in zanje se posvečujem,  
da bi bili tudi oni  
posvečeni v resnici. 

 
 

 (Jn 17, 13-15.18-19)  

 
 

Biti eno s Kristusom v nebesih je cilj 
našega življenja. Doseči ga moremo, 
če smo z njim in s svojimi bližnjimi 

povezani že tu na zemlji. V tem 
tednu, ki je pred nami, se potrudimo, 

da se bomo povsod  
skupno zbirali;  
svoje privatne  

želje podredimo  
prijateljstvu v družini,  

v službi, v šoli, župniji … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Dragi bratje in sestre, v Božjem načrtu 
je človeško sporočanje bistveni način 
za življenje v občestvu. Človeško bit-
je, podoba in sličnost Stvarnika, je 
sposobno izraziti ter podeliti resnično, 
dobro in lepo. Sposobno je pripove-
dovati o lastni izkušnji in o svetu ter 
tako graditi spomin in razumevanje 
dogodkov. Toda človek, če hodi za 
ošabno sebičnostjo, lahko popači tudi 
uporabo sposobnosti sporočanja. Pa-
čenje resnice je značilen simptom 
izkrivljenosti. Nasprotno pa po zves-
tobi Božji logiki postane sporočanje 
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področje izražanja lastne odgovor-
nosti v iskanju resnice ter v izgradnji 
dobrega. Smo v času vedno hitrejšega 
sporočanja ter znotraj digitalnega 
sistema priče pojavu »lažnih novic«, 
tako imenovanih »fake news«. To nas 
vabi k razmišljanju in prizadevanju 
preprečevanja širjenja lažnih novic ter 
ponovnemu odkrivanju vrednosti 
novinarstva ter osebni odgovornosti 
vsakega pri sporočanju resnice. 
 

Dejstvo je, da nobena dezinformacija 
ni nenevarna, saj zaupanje v to, kar 
je lažno, prinese nesrečne posledice. 
Tudi navidezno majhno izkrivljanje 
resnice ima lahko nevarne posledice. 
»Fake news« pogosto postanejo na-
lezljive, saj se zelo hitro razširijo in 
jih je težko zajeziti, ne toliko zaradi 
logike podelitve, značilne za 'družabna 
omrežja', temveč zaradi njenega opri-
jema nenasitljivega poželenja, ki se 
z lahkoto prebudi v človeškem bitju. 
Prav tako imajo tudi ekonomski in 
koristoljubni nameni za dezinforma-
cijo svoje korenine v želji po oblasti; 
željo ukrasti svobodo srca. Jasno je, 
zakaj vzgoja za resnico pomeni vzgojo 
za razločevanje, preverjanje in preu-
darjanje želja, nagnjenj, ki se gibljejo 
znotraj nas, da ne bi brez dobrega v 
sebi zagrizli v vsako skušnjavo. 
 

Nenehna okužba z varljivo govorico 
zatemni notranjost osebe. Kako se 
torej ubraniti? Najboljše zdravilo za 
virus lažnosti je, da se pustimo očistiti 
resnici. Človek odkrije in ponovno 
odkrije resnico, ko jo v samem sebi 
doživlja kot zvestobo in zanesljivost 
tistega, ki ga ljubi. Samo to osvobaja 
človeka: »Resnica vas bo osvobodila«. 

 

 

 MOLITEV 
 

 

Gospod, naredi nas za 

orodje svojega miru. 

Pomagaj nam 

prepoznati vrinjajoče 

se zlo v sporočanje,  

ki ne ustvarja občestva. 

Daj nam sposobnost odstranjati 

strup iz naših sodb. 

Pomagaj nam govoriti o drugih kot 

o bratih in sestrah. 
 

Ti si zvest in vreden zaupanja. 
 

Stori, da bodo naše besede za svet 

semena dobrega; 

stori, da bomo tam, kjer je hrup, 

uresničevali poslušanje; 

stori, da bomo tam, kjer je zmeda, 

navdihovali soglasje; 

stori, da bomo tja, kjer je dvoumnost, 

prinašali jasnost; 
stori, da bomo tja, kjer je izključevanje, 
prinašali podeljevanje; 
stori, da bomo tam,  
kjer je senzacionalnost,  
uporabljali treznost; 
stori, da bomo tam, kjer je površinskost,  
postavljali resnična vprašanja; 
stori, da bomo tam, kjer so predsodki, 
prebujali zaupanje; 

stori, da bomo tja, kjer je napadalnost, 

prinašali spoštovanje; 

stori, da bomo tja, kjer je zlaganost, 

prinašali resnico. 

Amen. 
Vatikan:  

iz Poslanice svetega očeta Frančiška za 52. 

svetovni dan sredstev družbenega obveščanja 
 
 
 
 
 

 

Povzeto po papežu Frančišku 



 
 

 

 

 

 
 

  

 

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

              

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ    15.00 

 

*   ANDRAŽ    9.00  *  POLZELA     10.30 
… šmarnice v Lovčah                      
 

 

14. 5.. PONEDELJEK * Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka       *  šmarnice           
 

 

POLZELA      7.00 
POLZELA     19.00 

 

… za + Matija TURNŠKA 
… za + Jasmina LISANČIČA (30. dan) 
 

15. 5.. TOREK * Izidor, kmet * Zofija (Sonja), mučenka       

 
 

POLZELA     19.00 
  

… za + Simona SKURNŠKA 
 

 

16. 5.. SREDA * Janez Nepomuk, duhovnik, m. * Andrej Bobola, m.       *  šmarnice           
 

 

POLZELA      7.00 
POLZELA      19.00 

 

… za + družini BANKO, VREČAR                                       
… za + Jožefo PESKO in za božjo milost 
… za vse + SRNOVRŠNIKOVE                                       
… za + Marijo SLOKAR (obl.)                              * maš.:  J.K., A.Š., S.P. 
 

17. 5..  ČETRTEK * Jošt, puščavnik * Paskal Bajlon, redovnik                   *  šmarnice           
  
 

 

 

POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 
 

 

 

… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Marijo TERGLAV, 2 Petra, vse ŠPRONGOVE  
… za + Janka ŽURBIJA (30. dan)                           * maš.:  J.K., T.K. 
 

 

18. 5.. PETEK * Janez I., papež, mučenec * Feliks Splitski, mučenec          *  šmarnice 
  
 

 

ANDRAŽ     18.00 
 
POLZELA         19.00 
 

  

… za + Štefko PIREČNIK (30. dan)     . 
… za + Ivanko SKAZA                                    * maš.:  J.K., V.A. 
… za + Julijano TERGLAV, Zaliko STRNIŠA, Ivana DROFENIKA 
… za + Lovrenca (obl.) in Marijano OGRIS 
… za + Jožefo in Franca JELENA              * maš.:  J.K., A.Š., V.A. 
 

 

19. 5.. SOBOTA * Krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duhovnik                   *  šmarnice  
  
 

 

POLZELA          15.00 
ANDRAŽ    18.00 
 
POLZELA          19.00 

  

… za srečo in blagoslov v zakonu (poročna) 
… za + Baltazarja DEDIČA (30. dan) 
… za + Zvonka OŽIRJA (30. dan)                           * maš.:  J.K., V.A. 
… za + Ano VASLE (1. obl.) in Nejčija                               
        

 

20. 5.. NEDELJA  - BINKOŠTI * Bernardin Sienski, duhovnik               *  šmarnice 

   
    

 
                  

            

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ       9.00 
 
 
 
 
POLZELA       10.30 
 
 
G. OLJKA  15.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Janeza, Franca, Frančiško FURLAND, Bernarda, Antonijo PIREC              
… za + Angelo MEKLAV, Marijo KRK, vse MEKLAVOVE 
… za + Ivana OŽIRJA, vse DOLINŠEKOVE in GRILOVE 
… za + Venčeslava TRATNIKA (obl.) 
… za + Janka PRAPROTNIKA          * m.:  J.K., A.Š., V.A.,  P.K., G.B. 
… za + Janeza CVENKA, starše CVENK, MAROVT 
… za + Marijo in Antona SVETKO  
… v zahvalo in prošnjo Mariji                   * maš.:  J.K., J.B., P.K. 
… za ...................... 
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti 
ženin Simon Hrast, Livek, Kobarid in 
nevesta Suzana Krivec, Ločica, Prečna 
ulica, Polzela.  
 
 

 

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

 

To nedeljo, 13. maja bo pri župnijski 
hiši v Lovčah šmarnična pobožnost. 
 
 

 

Kakor vse dosedanje dni v majniku 
bo tudi ta teden v Andražu (18.00) 
in na Polzeli (19.00) šmarnična po-
božnost. Doslej ste radi prihajali in 
lepo sodelovali. Tudi v prihodnjih 
dneh naj ne bo drugače. Posebej lepo 
je videti, da starši spremljajo otroke.  
 
 

 

V ponedeljek, 14. maja in v torek, 15. 
maja, bo na Polzeli od 18. do 19. ure 
spovedovanje za vse otroke!  
 
 

 

V sredo, 16. maja ob 17. uri bo prva 
sveta spoved za letošnje prvoobha-
jance (prva skupina). 
 
 

 

V četrtek, 17. maja ob 17. uri bo prva 
sveta spoved za letošnje prvoobha-
jance (druga skupina). 
 
 

 

V nedeljo, 20. maja spovedni dan za 
starše in sorodnike prvoobhajancev. 
V Andražu (9.00), na Polzeli (10.30). 
 
 

 

V nedeljo, 20. maja bo krščen Vid V., 
Ločica, Ločiška cesta.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Plaskan, Andraž 32, Sitar, 
Andraž 32/a, Draksler, Andraž 32/b, 
Polzela: Ločica ob Savinji.  

 

 

 MARIJA 
 

 

Marija, v tebi pozdravljam milino žene, 
skrivnost nosečnosti, smehljaj matere. 
V tebi slavim veliko upanje sveta,  
klice življenja, rojstvo človeka. 
V tebi molim delovanje Očeta,  
moč Duha, milost Boga. 
Od tebe izprosim ljubezen matere,  
nežnost žene, molitev ljubljenih,  
zdaj in v uri moje smrti. 

 

Anton, Rotzetter, Zakladnica molitve 
 
 

 

 SREČANJA 
 

 

V nedeljo, 20. maja ob 10. uri bo v 
Domu sv. Jožefa v Celju škofijsko 
Binkoštno srečanje starejših in one-
moglih. Telefon 0590 73 800, Email 
info@jozef.si, Splet www.jozef.si. 
 
 

 

V nedeljo, 20. maja ob 16. uri se bo v 
Domu sv. Jožefa - Celje začel 'Dan 
odprtih vrat'. Tel. 0590 73 800, Email 
info@jozef.si, Splet www.jozef.si. 
 
 

 KULTURA 
 

 

V nedeljo, 20. maja bo na Gori Oljki 
tradicionalni koncert zborov in glas-
benih skupin občine Polzela. Letos 
bo koncert povezan, združen z mašo. 
Nekateri zbori bodo prepevali že med 
njo, drugi pa po njej. Začetek dogodka 
bo ob 15. uri. Tudi to 20. srečanje 
pevskih zborov in vokalnih skupin 
občine Polzela nosi naslov: 'Bomo 
eno zapeli'. 
 
 

 

To nedeljo, 13. maja, ob 19. uri bodo 
v kulturnem domu Polzela gostovali 
gledališčniki iz Vrbja s Partljičevo 
komedijo 'Ščuke pa ni'.  
 
 


