
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tedaj so mu privedli gluhega,  
ki je tudi težko govoril, in ga 
prosili, da bi položil roko nanj.  
Vzel ga je k sebi, stran od 
množice, mu položil prste v 
ušesa, pljunil in se dotaknil 
njegovega jezika. 
Ozrl se je proti nebu,  
zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!«  
to je »Odpri se!«  
In takoj so se mu odprla ušesa, 
razvezala se je vez njegovega  
jezika in je pravilno govoril.  
 

(Mr 7,32-35)  

 
 

»Vzel ga je od množice vstran …« 
beremo v današnji Božji besedi. 

Tudi mi si vzemimo čas za sočloveka. 
Stopimo iz množice, iz nje 

povabimo k sebi tudi drugega.  
In posvetimo se samo njemu.  

Včasih je dovolj že iskren pozdrav, 
morda vesel nasmeh, to je dobrina,  

ki ustvarja srečo, zadovoljstvo.  
Že preprost trenutek,  

ki ga namenimo  
sočloveku, lahko  

»ozdravlja«. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poslušati in se spreobrniti. Govoriš, 
nekdo te posluša in tvoje besede spre-
menijo njegovo življenje in celo vero. 
Besede imajo veliko moč. Lahko da-
jejo življenje, lahko pa tudi jemljejo 
življenje. Besede lahko dajejo vero, 
lahko pa tudi jemljejo vero. Za vsakim 
glasom stoji oseba, njen značaj, izo-
brazba, kultura in duhovna širina. Glas 
razodeva človeka. Glas ne more skriti 
veselja ali pa žalosti in bolečine. Glas 
govori o trenutnem stanju človeka. 
 

Včasih se sprašujem, kakšen glas je 
imel Jezus? Moral je imeti lep glas. 
Ljudje so ga radi poslušali. Jezusova 
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govorica je bila premišljena, izdelana 
in lepo podana. Ni uporabljal besednih 
mašil. Ko je videl, da farizeji zaradi 
trdosrčnosti ne sprejemajo njegovih 
besed, je zanje uporabil tudi krepke 
izraze. Jezus z njimi ni govoril diplo-
matsko. Govoril je iskreno, brez olep-
šav. Farizeji so Jezusa slišali, niso pa 
ga poslušali. Zakrknjenost njihovega 
srca jim je to preprečevala. 
 

Danes smo brali in poslušali, kako 
je Jezus ozdravil gluhega, ki je težko 
govoril. »Efeta ali odpri se«, pomeni, 
da brez Jezusa ne moremo pravilno 
poslušati Božje besede (prim. Mr 7, 
34). Samo Jezus lahko odpravlja te-
lesno in tudi duhovno gluhoto. Samo 
Jezus nam lahko pomaga do vere, ki 
prihaja v naše srce iz oznanjevanja 
in iz poslušanja Božje besede. Brez 
Jezusa tudi ne moremo naprej govo-
riti pravilno. Če pa nepravilno govo-
rimo, je bolje, da sploh ne govorimo, 
ker nimamo kaj povedati, kar bi bilo 
dobro za poslušanje. 
 

Zakaj je Jezus prepovedal ljudem, ki 
so bili priča ozdravitvi gluhega, da 
bi o tem naprej govorili? Zato ker je 
vedel, da bodo iz vsega tega delali 
populistični dogodek. Kljub Jezusovi 
prepovedi so ljudje vse to pripovedo-
vali naprej. In seveda niso pravilno 
govorili. V čudežni ozdravitvi niso 
spoznali, da je Jezus Bog. Zato so samo 
govoričili: »Gluhim daje, da slišijo, 
nemim, da govorijo« (Mr 7, 37). Pri 
tem pa se niso spraševali: Kdo je Je-
zus? Kaj jim je Jezus hotel s tem ču-
dežem sporočiti? 

škof Peter Štumpf  

 

 

 POSLUŠANJE 
 

 

Če ob današnji evangelij-
ski zgodbi premišljujete 
v vsakdanjem življenju, 

naj to ne bo omejeno le na trenutke 
tišine. Namesto tega vzemite zgodbo 
s seboj tudi v svoj vsakdan, na svoje 
delo, v svoje poslušanje in govorjenje 
čez ves dan, ne glede na to, kje se bos-
te gibali.  
 

Bodite pozorni na svoje poslušanje 
in govorjenje, ali zares poslušate s 
srcem in iz srca govorite. In nava-
jajte se na poslušanje, ki med mnogi-
mi besedami, ki jih zaznavate, zasliši 
Boga. In naučite se govoriti tako, da 
bodo vaše besede prihajale iz ljube-
čega srca. Potem boste začutili, kako 
se vaše besede dotikajo ljudi okrog 
vas in jih zbujajo v življenje, kako 
nenadoma nastaja odnos in se nad 
vami odpira nebo.  
 

Če boste pozorno poslušali in zavest-
no govorili, boste spoznali, da gre na 
koncu zmeraj za to, da bi poslušali 
Božji glas v vsem in dovolili, da v sle-
herni besedi odzvanja Božja beseda. 
Božja beseda je vedno beseda ljubezni 
in beseda, ki ustvarja življenje. In s 
premišljevanjem te zgodbe o ozdrav-
ljenju se uvajajte v neprestano molitev, 
da bi bila vaša ušesa vedno odprta za 
pogovor, v katerem se Bog pogovarja 
z vami, in da bi vaša usta brez pres-
tanka hvalila Boga za vse, kar v vsa-
kem trenutku počne na vas in vam 
podarja. Potem se lahko uglasite s 
hvalo množice: »Vse prav dela: gluhim 
daje, da slišijo, nemim, da govorijo. 
 

Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan 



 

 

 

 
 

  

 

9. 9.. NEDELJA  *  23. MED LETOM * Peter Klaver, jezuit, misijonar            

   
  
   
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Pavlo ROZMAN in vse PRUNGLNOVE 
… za + Romea TAVČERJA in vse TAVČERJEVE 
… za + Ivana DROFENIKA                              * maš.:  J.K., G.B. 
 

 

10. 9.. PONEDELJEK * Nikolaj Tolentinski, spokornik * Pulherija, cesarica 
 

POLZELA           7.00 
 

…  za + Štefana PODVRŠNIKA 
 

11. 9.. TOREK * Prot in Hijacint, mučenca * Bernard in Bonaventura, red. 
 

 

POLZELA      19.00 
  

… za + Ano VASLE, Nejčija, Štefko in Štefana VASLETA 
   

 

12. 9.. SREDA  * Marijino ime * Tacijan, mučenec * Gvido, cerkovnik                  

 
 

POLZELA           7.00 
 

 

… za + Bernardo ŠVAB (obl.) in njene starše           
… za + Franca ŠKETA (8. dan) 
 

13. 9.. ČETRTEK * Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj * Notburga, dev. 
  
  
 

 

 POLZELA      19.30 

  POLZELA      19.00 
 
POLZELA      19.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Jožeta (obl.) in Jožico JELEN 
… za zdravje                                                  * maš.:  J.K., G.B. 
… molitev za duhovne poklice                                    
 

 

14. 9.. PETEK  *  Povišanje sv. Križa * Albert Jeruzalemski, škof 
 
  
 

 

 ANDRAŽ                18.00 
POLZELA         19.00 
POLZELA      19.30 

  

… za + Janka PRAPROTNIKA 
… za + Cvetko DEDIČ. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 
 
 

 

15. 9.. SOBOTA  * Žalostna Mati božja * Valerijan, mučenec 
 

 

ANDRAŽ                14.00 
POLZELA         19.00 

  

… za srečo in blagoslov v zakonu  (poročna) 
… za + Franca in Faniko ter stare starše JELEN 
          

 

16. 9.. NEDELJA  *  24. MED LETOM * Kornelij, papež in Ciprijan, škof           

   
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
 
POLZELA         10.30 
G. OLJKA      15.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Franca ATELŠKA (30. dan) 
… za + Darinko PLASKAN  
… za + Ivano (obl.), Antona OGRAJENŠKA, Srečka, 
           Antona, Ivanko BRINOVŠEK          * maš.:  J.K., G.B., A.Š. 
… za + Terezijo, Ivana PAINKRETA, Tilna KLOKOČOVNIKA 
… po namenu 

   

 
 

     

 

V soboto, 15. septembra bodo krščeni 
Filip M., Polzela, Leon K. in Tijaž K., 
Orova vas. 
 
 

 

V nedeljo, 16. septembra bo krščen 
Tibor B., Andraž. 
 

 

Če srečaš človeka, ki je preveč utrujen, 
da bi se ti nasmehnil, se mu nasmehni 
ti. Nihče namreč ni bolj potreben 
smehljaja, kakor človek,  
ki ga ni več zmožen.   (kitajski pregovor) 

 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Nejc Pogačnik, Polzela; nevesta 
Veronika Blagotinšek, Andraž.    
 

 

V ponedeljek, 10. septembra ob 19. 
uri bo v župnišču na Polzeli seja ŽPS 
Polzela. 
 
 

 

V nedeljo, 16. septembra ob 15. uri vsi 
prijazno vabljeni na Goro Oljko. S sv. 
mašo bomo obhajali 'Križevo nedeljo'. 
 
 

 

Župnija Andraž vabi nove ministrante, 
junijske prvoobhajance, da se pridru-
žijo. Prvo vajo oz. sestanek bi imeli 
naslednjo nedeljo, 16. septembra po 
maši (ob 10.00). 
 

 

 

Zbor pa prosi za nove pevce, sodelo-
vanje v cerkvenem pevskem zboru 
Andraž. Vaje so ob nedeljah po maši. 
Mladi, pridružite se! 
 

 

 STIČNA MLADIH  
 

 

V soboto, 15. septembra bo srečanje 
mladih v Stični. Iz dekanije Žalec bo 
peljal posebni avtobus: 7.30 Galicija    
(Osnovna šola); 7.40 Petrovče (pred 
cerkvijo); 7.50 Žalec (avtobusna pos-
taja); 7.55 Gotovlje (pred cerkvijo); 
8.00 Šempeter (avtobusna postaja v 
centru); 8.10 Polzela (parkirišče na-
sproti cerkve). Prispevek 10 €. Prijave 
v župnišču ali pri katehistinji Andreji 
ali na joze.kovacec@rkc.si.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: sorodniki neveste Veronike 
B., Andraž nad Polzelo. Polzela: Breg 
pri Polzeli. 

 

 

 VEROUK 2018/19  
 

 

Veroučna srečanja 2018/19 bomo 
pričeli 17. septembra. Urnik:  
 

 
 

Prijava novih veroučencev in nakup 
učbenikov: v torek, 11. septembra od 
13. do 16.30. ure v župnišču na Polzeli; 
v petek, 14. septembra od 17. do 18. 
ure v župnišču Andraž; v soboto, 15. 
septembra od 8. do 11. ure v župnišču 
na Polzeli. Že na tem mestu prosim, 
da podprete katehetsko dejavnost s 
svojimi prispevki. Za stroške pouče-
vanja, ogrevanja, elektrike, čiščenja, 
potrebščin itd. bo to edini dohodek. 
 
 

 

Maša ob začetku verouka s prošnjo za 
uspešno delo in z blagoslovom šolskih 
torbic oz. potrebščin bo na Slomškovo 
nedeljo, 23. septembra.  
 
 

 

Spoved za veroučence vseh razredov 
bo v četrtek, 13. septembra popoldne, 
od 13. do 17. ure. Vabljeni tudi starši. 
 
 

 KONCERT  
 

 

To soboto, 15. septembra, ob 19. uri 
bo v športni dvorani Polzela v sklopu 
Poletnih večerov koncert skupine 
Draž in Klape Šufit.  


