
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In sedel je, poklical 
dvanajstere in jim govoril:  
»Če kdo hoče biti prvi,  
bodi izmed vseh zadnji  
in vsem služabnik.« 
In vzel je otroka,  
ga postavil v sredo mednje,  
ga objel ter jim rekel:  
»Kdorkoli sprejme katerega  
izmed takih otrok v mojem 
imenu, mene sprejme;  
in kdor mene sprejme,  
ne sprejme mene, marveč 
tistega, ki me je poslal.« 
 

(Mr 9,35-39)  

 
 

Današnja Božja beseda nam pove, 
kakšna je drža pravega kristjana:  

»Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed 
vseh zadnji in vsem služabnik.« 

To je pot, ki se ji svet posmehuje  
in jo zato zavrača. Mi pa vemo,  

da je samo to prava pot.  
Molitev in prava  

ponižnost pred Bogom  
nas bo obvarovala 

postavljanja 
 na mesto Boga. 

Bl. A. M. Slomšek,  
prosi za nas!  

prazničnih sv. mašah – leto B 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Slomškovem duhu, na to nedeljo, 
ki je posvečena njemu, prosimo za dar 
trdne osebne vere. vodilna misel za 
naše življenje in za naše delovanje naj 
bo Slomškov osebni moto in hkrati 
njegovo škofovsko geslo: »Vse v večjo 
čast Božjo in zveličanje duš«.  
 

Večkrat in radi prosimo blaženega 
Antona Martina Slomška, naj nam s 
svojim posredovanjem pri Bogu po-
maga na poti do poglobljene, žive in 
trdne vere; vere, ki je dar iz nebes in 
nam je po našem krstu že zagotovljen 
in darovan. Naša trdna vera ne bo zgolj 
kakšen privesek v našem življenju in 
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ravnanju, ampak bomo v Bogu resnič-
no spoznali našega usmiljenega Očeta, 
ki nas ljubi in se ljubeče sklanja k nam. 
Tako bo vera za nas postajala vedno 
bolj zares luč. Luč, ki nam bo svetila 
na poti življenja in nam bo prinašala 
upanje ter s tem tako zelo potreben 
optimizem, ko gre za našo osebno ali 
za našo skupno prihodnost! Globoka 
in trdna osebna vera je človeku luč 
tudi takrat, ko se, bodisi osebno ali 
povezani v to ali ono skupnost, znaj-
demo v najrazličnejših teminah, sen-
cah in strahovih, ki nam jih prinaša 
življenje.  
 

Blaženi škof Anton Martin Slomšek, 
prosi za nas in za naš slovenski narod 
in za Cerkev na Slovenskem! 
  

Po: radio.ognjisce.si 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OTROKA V SREDO MED VAS 
 

 

V današnji Božji besedi 
beremo, da so se apostoli 
nekoč prepirali med se-
boj o tem, kdo med njimi 
je največji, a Jezus med 

nje postavi otroka. Kako pomenljivo 
dejanje! Ali ni hotel s tem pokazati, 
kam otrok v resnici spada – v sredino, 
v središče naše pozornosti, ljubezni, 
zanimanja, skrbi in prizadevanja.  
 

Otrok je v središču vsake družine in 
mora biti v središču vseh vzgojnih 
pobud. V središču, ko oblikujemo in 
izbiramo radijske in televizijske pro-
grame. V središču skrbi za prometno 
varnost. V središču socialnih pobud, 
razmišljanj in odločitev …  
 

Otrok je sveta stvar, so rekli že stari 
Rimljani. Četudi niso poznali Kristu-

sovega nauka in niso vedeli za Božje 
otroštvo, so že po naravi kljub nekate-
rim poganskim navadam imeli otroka 
za sveto bitje z nedotakljivim dosto-
janstvom. 
 

In kakšno mesto ima v današnji slo-
venski družbi ljubezen do otroka, 
spoštovanje njegovega nedotakljivega 
dostojanstva vse od spočetja naprej? 
Pa njegova prihodnost? Za ogledalo 
si danes vzemimo Prešerna. V pesmi 
Nezakonska mati slišimo pretresljivo 
vprašanje mlade matere, ki se je vsi 
sramujejo in so jo pustili na cedilu: 
»Kaj pa je tebe treba bilo, / dete ljubo, 
dete lepo, / meni mladi deklici, / ne-
poročeni materi?« Odgovor najde 
mati v otrokovih očeh, v katerih sluti 
odsev nebes, odsev Boga: »Meni nebo 
odprto se zdi, / kadar se v tvoje ozrem 
oči, / kadar prijazno nasmeješ se, / 
kar sem prestala, pozabljeno je ...« 
Končno zaupa otrokovo usodo Bogu 
in se ne meni za to, kako jo vsi obso-
jajo. Zase sklene: »Al te je treba bilo 
al ne, / vedno bom srčno ljubila te.« 
 

A naše ravnanje in javno mnenje nav-
dihuje vse prej kot ljubezen do otrok. 
Preplavlja ga samouničevalna misel-
nost, potegovanje za to, »kdo je večji 
in močnejši«, da lahko odloča in sodi o 
drugem, hkrati pa primanjkuje spoš-
tovanja materinstva, starševstva, pri-
trjevanja življenju in veselja nad njim.  
 

Prosimo Božje pomoči, da ponovno 
postavimo otroka medse in v Jezuso-
vem nauku najdemo prave poudar-
ke za življenje. 
 

Po: Ozare – TV Slovenija, 1997 
 

 



 

 

 

 
 

  

 

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

   
  
   
    

 

ANDRAŽ                 9.00 
 
 
 
POLZELA         10.30 
 
 
 
G. OLJKA      15.30 

 

… 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 
 

 

24. 9.. PONEDELJEK * ANTON MARTIN SLOMŠEK, škof * Rupert S. 
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Alenko in vse TAVČERJEVE, Franca TERČAKA 
… za + Matevža VOUKA                                  * maš.:  J.K., G.B. 
 

25. 9.. TOREK * Sergij Radoneški, menih * Firmin, škof, mučenec 
 

 

ANDRAŽ            18.00 
 
POLZELA      19.00 

  

… za + Martina SMREKARJA 
… za + Jožefo KRK  (30. dan)                                 * maš.:  J.K., A.Š. 
… v dober namen                           
   

 

26. 9.. SREDA  * Kozma in Damijan, mučenca * Terezija Couderc, redovnica            
 

 

POLZELA           7.00 
 

 

… za + Marijo JOŠOVC, vse JOŠOVČEVE  
… za + Albina in Izidorja KUHARJA                                             * maš.:  J.K., G.B. 

     

27. 9.. ČETRTEK * Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov          
  
  
 

 

 POLZELA      18.30 
ANDRAŽ            18.00 

  POLZELA      19.00 
 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Ferdinanda JELENA (8. dan) 
… za + Jožeta DOBRIŠKA  (1. obl.) 
… za + Draga PANIČA (8. dan) 
… v zahvalo                                                        * maš.:  J.K., A.Š. 
 

28. 9.. PETEK  *  Venčeslav (Vaclav), mučenec * Lovrenc Ruiz in drugi japonski m.            
 
  
 

 

 POLZELA         19.00 
 
POLZELA      19.30 

  

… za + Jožeta in Štefanijo KAČ 
… za + Milana VASLETA                                 * maš.:  J.K., G.B. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

 

29. 9.. SOBOTA  * Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli * Janez Duklanski, r.      
 

 

POLZELA         19.00 
  

… za + Jožeta CIGALETA in Marijo GOVEK 
… za + Zvoneta OŽIRJA                                 * maš.:  J.K., G.B. 
          

 

30. 9.. NEDELJA  *  26. MED LETOM * Hieronim, duhovnik, c. u.           

   
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
POLZELA         10.30 
 

 

… za žive in rajne farane                                   / Heleno BRUNŠEK 
… za + Ivana, Marijo JELEN-JANEZOVA, Marijo MARHART, Štefana, 
… za + starše Ano in Andreja SITARJA (obl.)     * maš.:  J.K., A.Š. 
… za + ČEDETOVE iz Šmartnega ob Paki, VETERNIKOVE 
… za + Martina FLORJANCA      * maš.:  J.K., G.B.     / iz Založ                  

   

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To 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.   
 

 

To nedeljo, 23. septembra bo osrednja 
slovesnost ob letošnji Slomškovi ne-
delji v nadžupnijski cerkvi v Vuzenici. 
Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. 
uri pa somaševanje. 
 
 

 

V torek, 25. septembra in v sredo, 26. 
septembra s pričetkom ob 9. uri bo 
v Škofijskem domu v Vrbju usposab-
ljanje za nove prostovoljce. Prijave 
in informacije: 051 278 481 (482). 
 
 

 

V torek po maši bo sestanek Župnijske 
karitas Polzela v prostorih Karitas. 
Sodelavke in sodelavce prosim za pra-
vočasno udeležbo. (Blaž Jelen). 
 
 

 

V četrtek, 27. septembra ob 18. uri 
bo v graščini Novi Klošter duhovna 
obnova za ženske.  
 
 

 

V četrtek, 27. septembra ob 18.30 bo 
v Škofijskem domu v Vrbju kateheza: 
Prvi kristjani in dela usmiljenja (M. P.). 
 
 

 

V soboto, 29. septembra bo krščena 
Kaja F., Andraž v nedeljo, 30. septem-
bra pa Ela J., Andraž. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Turnšek, Andraž 119, Kužnik, 
Andraž 126, Tratnik, Andraž 92. Pol-
zela: Breg pri Polzeli. 

Na Polzeli so ob rednih oznanilih 
na razpolago tudi lističi s spismom 
župnijskih skupin in kontaktnimi 
številkami. Odločite se za katero iz-
med njih, pokličite in sodelujte! 
 
 

 PEVCI 
 

 

MePZ Oljka vabi na prvo vajo v novi 
pevski sezoni, v četrtek, 27. septembra 
ob 19.30, v mali dvorani kulturnega 
doma Polzela. Novi pevci vabljeni pol 
ure prej, ob 19. uri. 
 
 

 SKAVTI 
 

 

Skavti začenjajo novo skavtsko leto. 
Uvodno srečanje za vse starostne 
skupine bo v nedeljo 7. oktobra  po sv. 
maši v Preboldu (prb. ob 10h) in bo 
trajalo 1 uro. Info:  031562733 (Vid) 
ali http://prebold-polzela1.skavt.net/. 
 
 

 ŽUPNIJSKO ROMANJE  
 

 

Letošnje romanje župnij Polzela in Sv. 
Andraž bo v soboto, 13. oktobra. Odhod 
avtobusov bo ob 7.30. Prosim za pri-
jave. Cena prevoza, kosila in drugega 
bo kakor prejšnja leta 25 €. 
 
 

 ZA ŽUPNIJSKO KRONIKO 
 

 

V petek, 21. septembra smo v sklopu 
Evropskega leta kulturne dediščine 
obeležili mednarodni dan miru. Ob 
tej priložnosti smo po vsej Evropi 
istočasno zvonili. Simbolično dejanje 
je bilo namenjeno 100-letnici konca 
1. svetovne vojne ter začetka 30-letne 
vojne leta 1918, ki se je končala leta 
1948. Pobuda je želela biti poziv vsem 
Evropejcem, da se grozote vojn nebi 
več ponovile in da bi se zavedali, kako 
dragocena dobrina je mir.  


