
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In vprašal jih je:  
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?«  
Peter mu je odgovoril in rekel:  
»Ti si Mesija.«  
Strogo jim je prepovedal,  
da bi to komu povedali. 
In začel jih je učiti, da bo Sin 
človekov moral veliko 
pretrpeti, da ga bodo 
starešine, véliki duhovniki in 
pismouki zavrgli in umorili  
in da bo po treh dneh vstal. 
 

(Mr 8,29-31)  

 
 

Hvala, dobrotni Oče, da nas učiš 
milosrčnosti. Ne sprejemaš naše 

vere, če je ne spremljajo dobra dela. 
Lahko je klicati tvoje ime,  

teže je tujca sprejeti za brata.  
Svariš nas pred lažnim naličjem  

in ljubša ti je naša robatost  
kot mehkobno hvalisanje. 

Zahvaljen, ker vse poimenuješ s 
pravim imenom, da nam ni težko 

prepoznati tvoje namere,  
kadar nam  

pošiljaš preizkušnjo,  
da bi nas utrdil  
v stanovitnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Današnji evangelij nam predstavlja 
vsakodnevno življenje Jezusa s svo-
jimi učenci. Med hojo v skupini je tudi 
sicer navada, da teče tak ali drugačen 
pogovor. Tokrat Jezus povprašuje 
'svoje bližnje' čisto po domače: »Kaj 
pravijo ljudje, kdo sem jaz?« Enako, 
kot kdaj mi povprašamo svoje prija-
telje, kaj si kdo misli o meni, o nas, o 
našem delu … Zagotovo na nas, tisti 
ki niso vsak dan v stiku z nami, gle-
dajo drugače kakor ti, ki ob nas pre-
živijo veliko več časa. S temi slednjimi 
tudi živimo skupaj »na drugačen 
način« kot morda z ostalimi. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Dejstvo je: ko so učenci prišli tako 
daleč, da so Jezusa spoznali za Bož-
jega Sina, kar se je zgodilo s Petrovo 
izpovedjo, je Jezus »položil karte na 
mizo«. Naravnost jim je povedal, kak-
šna bo njegova pot; jasno pa jim je 
tudi povedal, kaj čaka tistega, ki mu 
na njegovi poti želi slediti še naprej. 
Jezus namreč razume svoje življenje 
kot pot, ki mu jo  je Bog začrtal in jo 
mora prehoditi v poslušnosti Bogu. 
Skupnosti z Jezusom ni mogoče us-
tvariti samo z mislimi in čustvi; z 
Jezusom je zares povezan le, kdor 
mu na njegovi poti sledi, kdor z njim 
stopa po tej poti. Kdor želi biti skupaj 
z Jezusom, ta mora biti tam, kjer je 
on, mora slediti poti, po kateri je on 
hodil pred njim. Naj bo ta pot še tako 
strma, ozka in neprijetna in naj od 
tistih, ki Jezusu sledijo, še tako veliko 
zahteva, pa vendar samo ta pot pri-
naša človeku tisto, kar ga izpolnjuje 
in osrečuje – povezanost z Jezusom. 
Na tej poti je z nami in mi z njim; in 
on je Mesija, ki dokončno prinaša od-
rešenje; in on je Božji sin, ki nas vodi 
v otroški odnos z Bogom Očetom. Na-
še odrešenje je v tem, da nas nekdo 
osvobodi iz osamljenosti, izolacije, 
egoizma in samopotrjevanja; da sme-
mo pripadati skupnosti oz. Jezusu. 
Če smo sebični in se upiramo Jezu-
sovemu klicu, nas to vrže nazaj v temo 
in hlad osamljenosti.  
 

Biti Jezusov učenec, biti osebno pove-
zan z njim, je največ, kar nam lahko 
da kot njegovim učencem sodobnega 
časa. Če to sprejmemo, »ne bomo 
izgubili svojega življenja«. 
 

Po: K. Stoc k, Jezus – veselo oznanilo 

  

 

 POSLUŠANJE 
 

 

Kaj pomaga, bratje 

moji, če kdo pravi, 

da ima vero, del pa 

nima? Ali ga more vera rešiti? (Jak 2,14) 
 

– Jakob, ampak ali se ti ne zdi, da 
trdiš nasprotno kakor Pavel? 

– To bi ti bilo všeč, kaj! Leni ljudje so 
me vedno poskušali postavljati 
nasproti Pavlu, kakor da bi medalja 
lahko imela samo eno stran.  

– Ampak ti praviš, da je bil Abraham 
opravičen iz del ... 

– Seveda! Toda Abraham ne bi 
zapustil svoje zemlje in ne bi bil 
pripravljen žrtvovati svojega sina, če 
ne bi veroval v Boga. 

– Pavel pa pravi, da nas rešuje vera, 
ne dela. 

– Zato, ker se jezi, in to upravičeno, 
na farizeje, ki verjamejo, da se bodo 
rešili, ker so obrezani, ker umivajo 
kozarce in se postijo, da bi jih drugi 
videli. Toda Pavel tudi pravi, da »nič 
ne velja ne obreza ne neobreza, 
marveč vera, ki deluje po ljubezni« 
(Pismo Galačanom 5,6). 

– Mi ne delamo problemov s kozarci 
ali z obrezo. 

– Res je. Vam zadošča, da 
izgovarjate prošnje za revne, ne da 
bi se odpovedali omaram, 
natlačenim z oblekami, in prepolnim 
hladilnikom. Med vami in farizeji ne 
bi vedel, koga naj izberem ... 

– Torej? 

– Torej pojdi in se loti dela: dokazuj 
z dejanji, da je tvoje srce polno vere. 
  

T. Lasconi,365 + 1 dan s Teboj 



 

 

 

 
 

  

 

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

   
  
   
    

 

POLZELA           7.00 
POLZELA         10.30 
G. OLJKA      15.00 

 

 ANDRAŽ     9.00  … 
… za + Terezijo, Ivana PAINKRETA, Tilna KLOKOČOVNIKA 
… za + Jožeta in Milko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE 
 

 

17. 9.. PONEDELJEK * Robert Bellarmino, škof, cer. Uč. * Hildegarda 
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Ljudmilo in Alojza HOJNIKA 
… za + Marijo VIDMAJER                               * maš.:  J.K., A.K. 
 

18. 9.. TOREK * Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik * Riharda, cesarica 
 

 

POLZELA      19.00 
  

… za + Faniko in Jožeta ZAGORIČNIKA 
… za + Jožefo in Franca JELENA 
… za + Alojza SATLERJA                          * maš.:  J.K., A.K., A.Š. 
   

 

19. 9.. SREDA  * Januarij, škof, mučenec * Teodor Angleški, škof                  

 
 

POLZELA           7.00 
POLZELA      16.30 

 

… za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka in vse ŠPRONGOVE  
 … za + Draga PANIČA (pogrebna)    

     

20. 9.. ČETRTEK * Andrej Kim Tae-gon, duhovnik         * 1. DAN TRIDNEVNICE 

  
  
 

 

 POLZELA      18.30 

  POLZELA      19.00 
 
 
POLZELA      19.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Ivana, Marijo, Janeza in vse BLAGOTINŠEKOVE 
… za + Milana (obl.), Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE 
… za + Jožeta ŽELEZNIKA                          * maš.:  J.K., A.K., G.B. 
… molitev za duhovne poklice                                    
 

21. 9.. PETEK  *  Matej (Matevž), evangelist, apostol            * 2. DAN TRIDNEVNICE 
 
  
 

 

 POLZELA         19.00 
 
 
POLZELA      19.30 

  

… za + Bojana RIZMALA 
… za + Franca ŠKETA 
… za + Venčeslava VAŠLA (8. dan)                * maš.:  J.K., G.B., A.K. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

 

22. 9.. SOBOTA  * Mavricij, mučenec * Pavel in Avguštin     * 3. DAN TRIDNEVNICE 
 

 

POLZELA         19.00 
  

… za + Bogdana BIZJAKA (obl.) in vse BAJHTOVE 
… za + Janka ŽURBIJA                                  * maš.:  J.K., G.B. 
          

 

23. 9.. NEDELJA  *  25. MED LETOM * SLOMŠKOVA * Pij iz Pietrelcine, r.          

   
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
 
POLZELA         10.30 
 
 
 
G. OLJKA      15.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za 2 + Ivana, Angelo BLAGOTINŠEK, Danico, Vinka UŠEN  
… za + Martina BLAGOTINŠKA in vse BEZJAKOVE 
… za + rodbino GRIL (Roman obl.), Anico, Martina  
           HRUSTEL, rodbino SEDOVŠEK      * maš.:  J.K., A.K., A.Š. 
… za + Mitja REHAR (obl.) vse REHARJEVE, ŠMELCERJEVE 
… za + Kristino (obl.) in Mihaela SATLERJA 
… za + Pavlo (obl.) in Martina POLESNIKA 
… za + starše HRIBERNIK in sestre    * maš.:  J.K., G.B., A.K., A.Š. 
… po namenu skupine družin 

   

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Bojan Krivec, Ločica in nevesta 
Maja Medenjak, Ločica (Grajska vas). 
 
 

 

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

 

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

 

V torek, 18. septembra po maši pride 
na Polzelo strokovnjak za kanale za 
odvajanje meteornih vod. Člani ŽGS 
ste naprošeni, da pridete na posvet.  
 
 

 

Slomškova tridnevnica bo na Polzeli 
v četrtek, 20., petek, 21. in soboto 22. 
septembra pri mašah ob 19. uri. 
 
 

 

V soboto, 22. septembra bo krščen 
Tian V., Polzela. 
 
 

 

V nedeljo, 23. septembra bosta ob 9. 
uri v Andražu in ob 10.30 na Polzeli 
maši s prošnjami za uspešno delo pri 
verouku. Blagoslovili bomo šolske 
torbe oz. druge potrebščine, zato s 
seboj prinesite kakšen simboličen 
predmet, ki ga uporabljate v šoli. 
 
 

 KULTURA 
 

 

To nedeljo, 16. septembra, ob 16. uri 
bo na gradu Komenda srečanje pi-
halnih orkestrov. Vstop prost. Če bo 
deževalo srečanje odpade. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Gril, Andraž 112, Ožir, Andraž 
100, Ograjenšek, Andraž 98. Polzela: 
Breg pri Polzeli. 

 

 

 VEROUK 2018/19  
 

 

S ponedeljkom, 17. septembra se 
bodo pričele redne veroučne ure v 
novem veroučnem letu. Urnik:  
 

 
 
 

 

Cekinčki vabijo v svoje vrste nove pev-
ce. Prva vaja bo v petek, 21. septembra 
ob 15. uri. (Mateja, 031 749 140). Vaje 
v prihodnje prav tako ob petkih 15.00. 
 
 

 

Mešani pevski zbor Oljka začenja novo 
pevsko sezono in v svoje vrste vabi 
nove pevke in pevce. Avdiciji bosta 
v petek, 21. septembra in v četrtek, 
27. septembra, obakrat ob 19. uri, v 
mali dvorani kulturnega doma. Zaže-
leno je sporočilo o sodelovanju, če se 
morda avdicij ne morete udeležiti, bi 
pa vseeno želeli prepevati v zboru 
(tel. 041/381–472, Marko). 
 

 

 SLOMŠKOVA NEDELJA * 23. 9.  
 

 

Naslov letošnje Slomškove nedelje je 
»Delo z mladimi - delo za prihodnost«. 
Na Polzeli se bomo nanjo pripravili s 
tridnevnico, v slovenskem merilu pa 
jo bomo obhajali v Vuzenici, v župniji, 
kjer je Slomšek preživel šest let.. 
 
 

 

V soboto, 22. septembra bo na Ponikvi 
potekal Slomškov dan, tradicionalno 
srečanje vzgojiteljev, učiteljev in ka-
tehetov.  


