
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Pristopili so farizeji, in da bi 
ga preizkušali, so ga vprašali: 
»Ali je dovoljeno možu 
odsloviti ženo?«  
Odgovoril jim je:  
»Kaj vam je naročil Mojzes?« 
Rekli so:  
»Mojzes je dovolil napisati 
ločitveni list in jo odsloviti.«   
Jezus pa jim je rekel:  
»Zaradi vaše trdosrčnosti vam 
je napisal to zapoved, na 
začetku stvarjenja pa ju je Bog 
ustvaril kot moža in ženo ...  
Tako nista več dva,  
ampak eno meso.«   
 

(Mr 10,2-8)  

 
 

Gospod, hvala ti za naše družine. Za 
vse, ki v svojo skupnost vabijo tudi tebe  

in se ti vedno znajo zahvaljevati. 
Hvala, da družinam namenjaš posebno 
ljubezen, skrb in pomoč po različnih 

dejavnostih Cerkve.  
Ob doživljanju  
tvoje ljubezni  

nas krepiš  
in medsebojno  

povezuješ. Amen. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prav 7. oktobra obhajamo praznik 
Rožnovenske Božje Matere, ki je bil 
v bogoslužje vpeljan kot spomin na 
krščansko zmago nad Turki pri Le-
pantu 7. oktobra 1571. Ta molitev je 
bila skozi mnoga stoletja vir moči in 
poguma, vir milosti in blagoslova. V 
mnogih Marijinih prikazovanjih na 
različnih koncih sveta je bilo po vidcih 
slišano naročilo: Molite rožni venec! 
Skupaj z naročilom po molitvi slišimo 
mnoge odmeve, kaj vse lepega in bla-
goslovljenega se je zgodilo po vztrajni 
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in goreči molitvi ter premišljevanju 
rožnovenskih skrivnosti.  
 

Tudi marsikateri zakon in družinska 
preizkušnja se reši v moči molitve 
rožnega venca. Dejstvo je, kar nam 
potrjuje tudi današnja Božja beseda, 
da zakonska zveza med možem in 
ženo presega zgolj človeško zakono-
dajo in je več kot le dogovor med 
zakoncema. Je uresničitev zamisli, 
ki jo je imel Bog, ko je ustvaril člove-
ka kot moža in ženo. Kdor to zvezo 
pretrga in osnuje drugo zakonsko 
skupnost, po Jezusovih besedah pre-
šuštvuje. 
 

Ta izraz nam je znan iz Svetega pisma. 
Ljudska govorica ga ne uporablja. 
Mogli bi preprosto reči, da zakonec, 
ki to stori, stori nekaj, kar ni prav. 
Oddaljuje se od Božje zamisli. Ker je 
zakonska zveza med možem in ženo 
v Božji zamisli nekaj velikega, tudi 
njena prelomitev ne more biti brez 
velike odgovornosti. 
 

Mojzes je razrešitev zakonske zveze 
dovolil zaradi trdosrčnosti. Tudi ta 
izraz kaže na oddaljevanje od Božje 
zamisli. Bog je ljubezen; zveza med 
možem in ženo je najmočnejši odsev 
te ljubezni, razbitje te zveze je znak 
velikega pomanjkanje ljubezni, je tr-
dosrčnost. Bolj se človeštvo oddaljuje 
od Boga, več je med ljudmi trdosrč-
nosti. Zato je tudi vedno več »prešušt-
vovanja«.  
 

Naj bo tudi prošnja po krepitvi ljubez-
ni med zakonci ena od tistih, ki jih 
vključimo v naše molitvene namene, 
še posebej v tem mesecu premišlje-
vanja skrivnosti rožnega venca. 

 

Po: Beseda da Besedo 

 

 

 MOŽ IN ŽENA 
 

 

Gospod Bog je iz rebra, 
ki ga je vzel človeku, 
naredil ženo in jo 
pripeljal k človeku. 

Tedaj je človek rekel: »To je končno 
kost iz mojih kosti / in meso iz 
mojega mesa« (1Mz 2,22-23). 
 

Pred dvajsetimi, štiridesetimi, 
sedemdesetimi milijoni let? Kdaj 
natančno, to naj ugotovi znanost. 
Sveto pismo želi oznaniti to, da je v 
začetku, preden so si začeli slediti 
milijoni let, prvo srečanje med moš-
kim in žensko bilo čarobno lepo.  
 

Besede, ki jih Sveto pismo polaga v 
usta moškega, so prva ljubezenska 
poezija. Ko sta se moški in ženska 
spoznala in se prvič občudovala, sta 
v drugem odkrila zmago nad lastno 
osamljenostjo. 
 

»Ni dobro za človeka, da je sam,«  
je vzdihnil Bog, ko je gledal moža, 
kako žalosten zaman išče v stvarstvu 
»pomoč, ki bi bila njemu rimerna«.  
 

Z ženo je Božji um našel – tako kot 
zna to samo Bog! – ustrezno rešitev.  
Mož in žena sta zdaj lahko podrla 
pregrado osamljenosti, da sta 
zaživela v medsebojnem odnosu, se 
gledala, pogovarjala, spoznavala in 
imela otroke.  
 

Če se v kakršni koli situaciji,  
v katerem koli okolju,  
na kateri koli celini  
zanika ali zamegli poezija srečanja 
med moškim in žensko,  
stvarnost ni več ali še ni takšna, 
kakršno si je zamislil Božji um. 
 

T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj 



 

 

 
 

  

 

7. 10.. NEDELJA  *  27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA * Rožnovenska M.B.

   
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ              9.00 
 
 
 
POLZELA         10.30 
 
G. OLJKA      15.00 

 

… za žive in rajne farane                          
… za žive in rajne sorodnike rodbine PRAPROTNIK 
… za + Ludvika (obl.), Marka in Nino MEKLAV 
… za + Janka PRAPROTNIKA 
… za + Ivana JELENA (obl.)                    * maš.:  J.K., A.Š., M.G., G.B. 
… za + Marijo ŽGANK in vse PINTARJEVE 
… za + Borisa, Franca in Jožico BRUS          * maš.:  J.K., S.P. 

… za mir in blagor v občini 
       

 

8. 10.. PONEDELJEK * Benedikta, devica, mučenka * Tajda, spokornica 
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA 
 

9. 10.. TOREK * Dionizij, škof in tovariši, mučenci * Abraham, s.p. očak 
 

 

POLZELA      18.00 
  

… za + Vido HLEP in vse POSEDELOVE 
… za + Viktorja SMREKARJA (obl.) 
… za + Cirila TOSTOVRŠNIKA                   * maš.:  J.K., A.Š., P.K. 
   

 

10. 10.. SREDA  * Danilo (Danijel), mučenec * Florencij in Kasij, mučenca            
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                                    7.00 

 

 

… za + Marijo SVETKO in Antona  
… za + Venčeslava VAŠLA (30. dan)                * maš.:  J.K., G.B. 
     

11. 10.. ČETRTEK * Janez XXIII., papež * Bruno Kölnski, škof          
  
  
 

 

 POLZELA      17.30 
  POLZELA      18.00 
 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marijana MATJAŽA (obl.) in sorodnike 
… za + Katarino BLAŽIC (obl.) 
… za + Angelo CIZEJ                              * maš.:  J.K., A.Š., S.P. 
 

12. 10.. PETEK  *  Maksimilijan Celjski, mučenec * Serafin, laiški brat             
 
  
 

 

POLZELA         18.00 
 

  

… za + Milana in Zinko TERGLAV, vse TERGLAVOVE 
… za + Eda VELERJA in vse KOLARJEVE 
… za + Stanislava PEČNIKA (obl.)              * maš.:  J.K., G.B., S.P. 

 
 

 

13. 10.. SOBOTA  * Gererd, vitez * Koloman, mučenec * Venancij, opat      
 

 

DRUGOD                                                                                                                                                                      8.30 
  

… v dober namen 
  

 

14. 10.. NEDELJA  *  28. MED LETOM * Kalist I., papež, mučenec           

 
  
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
 
 
POLZELA         10.30 
 

 

… za žive in rajne farane                          
… za + Janija, Ivana KRAJNCA, vse REPINOVE, TANJŠEKOVE 
… za + Antona SITARJA (obl.) in vse KOVAČEVE 
… za + Marijo (obl.) in Franca ŽAVSKI 
… za + Mari ŽELEZNIK 
… za uspešno zdravljenje             * maš.:  J.K., A.Š., M.G., G.B., A.K. 
… za + Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE 
… za + Terezijo in Karla STIBEL 
… za + Jožeta URATNIKA (obl.)               * maš.:  J.K., S.P., G.B. 

   

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 7. oktobra bo na Gori Oljki 
duhovna obnova in sprejem novih 
članov in članic Društva Malteška 
pomoč Slovenija. Obred bo ob 15. uri. 
Maševal bo g. Milan Pregelj. 
 
 

 

To nedeljo, 7. oktobra ob 15. uri bo na 
Gori Oljki slovesna maša za blagor 
občine Polzela. S svojimi obeležji, 
in predstavniki bodo sodelovala tudi 
društva, ki delujejo na tem območju. 
K udeležbi vabljeni tudi vsi ostali.  
 
 

 

To nedeljo, 7. oktobra se prične teden 
za življenje, ki ima moto: Studencev 
močnih, čistih sem željan (F. Balantič). 
Osrednja slovesnost: Brezje, ob 15. uri. 
 
 

 

V torek, 9. oktobra ob 19.00 bo pri sv. 
Jožefu v Celju tečaj za bralce beril. 
Vodil ga bo g. Jože Planinšek. (0590 
73 800, info@jozef.si). 
 
 

 

V četrtek, 11. oktobra ob 19.30 bo 
srečanje zakonske skupine. 
 
 

 

V soboto, 13. oktobra gresta dva avto-
busa vernikov na župnijsko romanje. 
'Doma' zato ne bo sv. maše. 
 
 

 

V nedeljo, 14. oktobra, v rojstni župniji 
bl. A. M. Slomška, na Ponikvi, ob 11. uri 
začetek srečanja kmetov.  
 
 

 

V nedeljo, 14. oktobra bo na Polzeli 
srečanje starejših in bolnih. Svojci, 
poskrbite za prevoz in spremstvo! 
  
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Brinovšek, Andraž 70, Blago-
tinšek, Andraž 64/a, Vašl, Andraž 63. 
Polzela: Polzela I. 

 

 

 NOVI MINISTRANTI 
 

 

Na Polzeli pričenjamo pripravo no-
vih ministrantov na vzvišeno strežbo 
pri oltarju. Vse otroke, ki čutite, da vas 
Bog kliče k veselemu ministriranju, 
se javite v zakristiji ali v župnišču. Pri 
verouku smo jih že nagovorili, pa so 
rekli, da morajo vprašati starše. To 
je prava pot. Zdaj ste na vrsti vi, dragi 
očetje in matere. Recite 'da'. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

V soboto, 13. oktobra bo od 8. do 12. 
ure pred trgovino Tuš na Polzeli po-
tekala dobrodelna akcija 'Drobtinica'. 
V zameno za  dobrote vas prosimo 
za prostovoljne prispevke, ki bodo 
namenjeni zdravstvenemu letovan-
ju otrok občine Polzela. (Olga H.). 
 
 

 RITEM SRCA 
 

 

V četrtek, 11. oktobra, ob 19.30 bo v 
Šentvidu v Ljubljani festival sodobne 
krščanske glasbe s slavljenjem, Ritem 
srca. 'Ogrevanje' že ob 18. uri. 
 
 

 ŽUPNIJSKO ROMANJE  
 

 

Letošnje romanje župnij Polzela in Sv. 
Andraž bo v soboto, 13. oktobra. Odhod 
avtobusov: Andraž 7.30, Polzela 7.40. 
Prijave še možne. Cena prevoza, kosila 
in drugega: 25 €. 
 
 

 ROMANJE V RIM  
 

 

ŠOM in Aritours ob zaključku škofov-
ske sinode vabita od 26. do 30. oktobra 
na romanje v Rim, Vatikan in Assisi. 
Cena 159 €. Prijave: 02 252 16 19. 
 

 

 

Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo 
in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk. 


