
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jezus je obstal in rekel:  
»Pokličite ga!«  
Poklicali so slepega in mu rekli: 
»Le pogum, vstani, kliče te!«  
Odvrgel je svoj plašč, skôčil 
pokonci in pohítel k Jezusu.  
Jezus ga je vprašal:  
»Kaj hočeš, da ti storim?«  
Slepi mu je dejal:  
»Rabuní, da bi spregledal!«  
Jezus mu je rekel:  
»Pojdi, tvoja vera te je rešila!« 
Takoj je spregledal  
in šel po poti za njim.  
 

 (Mr 10,49-52)  

 
 

Hvala, Jezus, ker je tvoja ljubezen  
nenehno pričujoča med nami  

in ker nam odpuščaš grehe.  
Hvala, ker se daruješ v evharistiji.  

Po svetem Marku nam govoriš:  
»Pojdi, tvoja vera te je rešila!« 

Pomagaj nam vedno  
iskati tvojo bližino,  

tudi v tej naši  
 »starodavni« cerkvi,  

ob tvojem oltarju  
in ob krstnih kamnih,  

kjer smo postali kristjani. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vsak izmed nas se lahko znajde v slepi 
ulici življenja, iz katere ne more več 
ven. Situacija, v kateri smo se znašli, 
je lahko tako brezupna in okoliščine 
tako težke, da enostavno obsedimo in 
pustimo, da nas nosi tok življenjskega 
minimalizma. 
 

Bartimej je eden izmed tistih, ki so ga 
okoliščine potisnile na rob družbe 
in v situacijo, iz katere kaže, da ne bo 
nikoli prišel. Slep je in beračiti mora 
za to, da nekako preživi. Ljudje so se 
navadili v njem videti nič več kot sle-
pega berača, za katerega ni upanja. 
Ko nad ubogimi obupajo tudi drugi, 
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je skoraj nemogoče, da bi tisti, ki 
trpi, ohranil upanje za spremembo 
na bolje. 
 

Ko je Batrimej slišal, da je šel skozi 
mesto Jezus, se je v njem prebudilo 
upanje. Slišal je, da je na tem svetu 
človek, ki je sočuten, mu je mar za 
vsakogar in da z upanjem in vero 
vrača zdravje bolnim. Skočil je pokon-
ci, in ker drugega ni mogel, je začel 
vpiti za Jezusom. Ljudem, ki so ga 
poznali, se je njegov nenadni opti-
mizem zdel neutemeljen. Po njihovem 
naj bo Bartimej realist, ki je sprejel 
svojo kruto usodo in živi od njihove 
miloščine, zato so ga skušali utišati. 
Vendar je imel Bartimej prav, da je 
vpil, da je opozoril nase, da je prišel 
ven iz nevidnosti. To je začutil tudi 
Jezus in doumel, da Bartimej lahko 
spregleda, ker je v njem upanje, vera. 
Pokliče ga k sebi in prisotna množica 
se spreobrne. Nenadoma se med ljudi 
naseli upanje in duh spodbude. Rekli 
so: »Zaupaj, vstani, kliče te!«. Bartimej 
resnično spregleda, ne samo zaradi 
svojega upanja, temveč tudi zaradi 
obujenega upanja drugih, ki mu po-
magajo narediti korak naprej. 
 

Jezus tudi danes hodi skozi naša mes-
ta v veri in upanju njegovih učencev. 
Njegovi učenci, tako kot množica, ki 
mu sledi v odlomku, so našli upanje, 
ki ni namenjeno samo njim, temveč 
vsem ljudem, posebej tistim, ki so se 
znašli v slepi ulici življenja. Ljudem 
mogoče ne moremo vrniti fizičnega 
vida, lahko pa jim vrnemo vidnost, 
pokončnost in upanje, ki so znamenja 
njihovega popolnega vstajenja v 
Kristusu. 

Po: radio.ognjisce.si 

 

 

 ŽEGNANJSKA NEDELJA 
 

 

Vsaka 
posvečena 
cerkev 
župnijska 
in podruž-
nična kot 
svoj lastni 

slovesni praznik praznuje obletnico 
posvetitve, slovesni praznik naslova  
(zavetnika) in godove tistih 
svetnikov ali blaženih, katerih 
posmrtni ostanki so shranjeni ali 
pokopani v cerkvi. Praznično 
opravilo ob takem prazniku sta maša 
in molitveno bogoslužje. 
Posvečena cerkev obhaja pravo 
obletnico posvetitve na sam dan 
posvetitve oz. na nedeljo prej ali 
pozneje, če je to ena izmed navadnih 
nedelj. Obletnica posvetitve cerkve se 
sicer obhaja na najbližji dan, ki ni 
praznik ali slovesni praznik. Tiste 
cerkve, ki obletnice posvetitve (več) 
ne poznajo, obhajajo obletnico 
posvetitve v nedeljo pred praznikom 
vseh svetih, torej na žegnanjsko 
nedeljo. Ta dan smejo za obletnico 
posvetitve izbrati tudi druge 
posvečene cerkve (zlasti starejše).  
Priporoča se, da se krajevno občestvo 
za prvo ali drugo možnost obhajanja 
tega praznika odloči za stalno.  
 

Povzeto po: katoliska-cerkev.si 
 
 

 

Človeška dobrota me zmeraj gane in 
spravi v hvaležno začudenje. Prišla 
sem do spoznanja, da je človeško srce 
po naravi dobro. Že samo zaradi 
človeške dobrote nam še ni treba 
obupati nad svetom.            (Pearl Buck) 



 

 

 
 

  

 

28. 10.. NEDELJA  *  30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA * Simon, Juda, ap.          

   
    

 

* POLZELA      7.00 
 

* ANDRAŽ   9.00  * POLZELA  10.30 
 

 

29. 10.. PONEDELJEK * Mihael Rua, duh., redovnik * Ermelinda, dev.  
 

POLZELA           7.00 
POLZELA      15.30 

 

… za + Antona KUHARJA, ostale KUHARJEVE, DELOPSTOVE 
… za + Alojzijo POTEKO (pogrebna) 
 

30. 10.. TOREK * Marcel, mučenec * Angel iz Acria, redovnik 
 

 

ANDRAŽ         16.00 
 
POLZELA      17.00 
 
 

  

… za + Magdalena (obl.), Franca PLASKANA, Antona SITARJA 
… za + Janka PRAPROTNIKA                             * maš.:  J.K., A.Š. 

… za + Jožica (1. obl.) in Jožeta JELENA 
… za + Marijo KAČ (obl.) in Petra 
… za + Ružo TERGLAV (obl.)                   * maš.:  J.K., S.P., M.G. 
   

 

31. 10.. SREDA  * Volbent (Golfenk, Volfgang), škof * Dan reformacije                  

 
 

POLZELA                                                                                                                                                                                    7.00 
 
POLZELA      14.30 

 

… za + Franca TERČAKA, Alenko, vse TAVČARJEVE 
… za + brata in sestre roj. KORBER             * maš.:  J.K., G.B. 
… za + Primoža LUPŠA (pogrebna)   
     

1. 11.. ČETRTEK * VSI SVETI * Vigor, škof          
 
   

 

POLZELA           7.00  
ANDRAŽ                 9.00 

   ANDRAŽ         13.00 
POLZELA      15.00 
POLZELA      17.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Baltazarja DEDIČA, vse rajne 
… za + Lidijo JELEN, vse rajne 
… za + Slavico ŠPILJAR, vse rajne 
… molitev »župnija za rajne« 
 

2. 11.. PETEK  *  Spomin vseh vernih rajnih * Malahija, škof * b. sl. J. Ukmar            
 
  1 

 

  POLZELA           7.00 
    
  ANDRAŽ         15.30 
  ANDRAŽ         16.00 

  POLZELA         17.00 
 

  

… za + Antonijo, Ivana ZUPANA, Jožeta JEZERNIKA 
… v čast Srcu Jezusovemu (po maši češčenje)    * m.: J.K., A.Š. 
… češčenje S.J., spoved, blagoslov z Najsvetejšim 
… za vse omenjene v 'spominih' 
… za + Milana KOSA (obl.), rodbino KOS, Štefanijo KURENT 
… za + Jurija SLATINJEKA                                    * maš.:  J.K., G.B. 

 

 

3. 11.. SOBOTA  * Viktorin Ptujski, škof, mučenec * Just, mučenec      
 
  1 

 

  POLZELA         17.00 
  

… za žive in rajne ZAGORIČNIKOVE 
… za 2 + Vikija BELOGLAVCA                       * maš.:  J.K., A.Š. 
  

 

4. 11.. NEDELJA  *  31. MED LETOM - ZAHVALNA * Karel Boromejski, š.        

 
  1 
  
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
POLZELA         10.30 
 
 
 
G. OLJKA      15.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Franca PLASKANA, stare starše ANCLIN, PLASKAN 
… za + Ljudmilo JEŽOVNIK, vse BRŠEKOVE          * J.K., G.B. 

… za + Danico KRAMARŠEK (obl.), vse BOVHATOVE 
… za + Martina (obl.) in Pavlo POLESNIK  
… za + Janeza in Ano CVENK (obl.) 
… za + Zvoneta OŽIRJA                        * maš.:  J.K., S.P., M.G., G.B. 

… v zahvalo (Planinski dom G.O.) 
   

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 28. oktobra krščen Primož 
J., Andraž. God: Sv. Primož, 9. junij. 
 
 

 

Zaradi spremembe ure bodo začetki 
večernih sv. maš prej kot doslej! 
 
 

 

V četrtek, 1. novembra je praznik Vseh 
svetih. Na Polzeli bosta maši ob 7. in 
15. uri, v Andražu pa ob 9. in 13. uri. 
Po popoldanskih mašah bo v cerkvi 
molitev 'spominov' za rajne, na poko-
pališču pa blagoslov grobov. V cerkvi 
na Polzeli bo ob 17. uri po tradiciji še 
molitev rožnega venca za rajne.  
 
 

 

V četrtek, 1. novembra bo po dopol-
danski maši v Andražu tradicionalna 
slovesnost pri spomeniku padlim. 
 
 

 

V petek, 2. novembra, bo obhajanje 
bolnikov na domovih, v cerkvi pa 
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. 
 
 

 

V nedeljo, 4. novembra krščen Oskar 
D., Andraž. God: sv. Oskar, 3. februar. 
 
 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in nepre-
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo 
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi 
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, 
ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi 
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče 
skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb-
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi 
evangeliju in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Melanšek, Andraž 49, Me-
lanšek, Andraž 50/a, Verdev, Andraž 
35/b. Polzela: Ločica ob Savinji. 

 

 

PSMM 2018  SLOVENIJA 
 

 

NOVEMBER: Da bi govorica 
srca in dialog vedno pre-

vladala nad govorico orožja. 
  
 

 DOBRODELNOST  
 

 

Župnijski Karitas Andraž in 
Polzela bosta to nedeljo, 28. 
oktobra imeli po sv. mašah na 

razpolago sveče za Vse svete. Darovi 
gredo v dober namen. 
 
 

 

Župnijska Karitas Polzela zbira pri-
delke za ozimnico, namenjeno ljudem 
v stiski. Prinesete lahko: sladkor, olje, 
moko, UVT mleko, konzerve, vložena 
živila, čebulo, jabolka, krompir, kup-
ljena živila z daljšim rokom uporabe, 
higienske pripomočke. Darujte, pri-
peljite! Večje količine lahko pridemo 
iskat na dom. Tudi mali darovi nam 
veliko pomenijo, zato smo pripravili 
posebne vrečke, ki jih lahko po maši 
vzamete domov. V tej vrečki prine-
site svoj dar in ga položite pred oltar 
do nedelje 4. novembra. Za dar iskre-
na hvala!  (B. J.) 
 
 

 

'Spomine' za rajne sprejemamo po 
ustaljeni praksi in načinih.  
 
 

 

Vsako leto je 29. oktober posvečen 
svetovnemu dnevu možganske kapi. 
SŠK podpira predlog Združenja bol-
nikov s cerebrovaskularno boleznijo 
Slovenije, naj se ob opoldanskem 
zvonjenju v ponedeljek, 29. oktobra 
molimo za ozaveščenost o zdravju 
kot Božjem daru, za katerega mora 
skrbeti vsak posameznik. Prav tako 
naj bo opoldanska molitev zahvala 
Mariji, Materi Božji, ki jo v litanijah 
imenujemo tudi Zdravje bolnikov.  


