
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jezus mu je odgovoril:  
»Prva zapoved med vsemi je: 
›Poslušaj, Izrael, Gospod je  
naš Bog, edini Gospod.  
Ljubi torej Gospoda,  
svojega Boga, z vsem srcem  
in vso dušo in vsem mišljenjem  
in vso močjo.‹  
To je prva zapoved.  
Druga je tej enaka:  
›Ljubi svojega bližnjega  
kakor sam sebe.‹  
Večja od teh ni  
nobena druga zapoved.« 
 

 (Mr 12,29-31)  

 
 

Jezus od nas pričakuje,  
da spolnjujemo njegove zapovedi, 
posebej še ti dve, ki jih poudari v 

današnjem evangeliju:  
»Ljubi Gospoda, svojega Boga,  

iz vsega srca, iz vse duše,  
z vsem mišljenjem  

in z vso močjo!«  
ter »ljubi svojega  

bližnjega kakor  
samega sebe.«  

S tem smo kristjani. 
 Gospoda, da nam da moči! 
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'Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega 
srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem 
in z vso močjo,' beremo v današnjem 
evangeliju. Naštete sposobnosti po-
menijo naslednje: Srce pomeni moč 
volje, duša življenjsko moč, mišljenje 
moč razuma; poleg vseh naštetih je 
omenjena še življenjska moč nasploh. 
Jezus med vsemi naštetimi sposob-
nostmi ni hotel potegniti ostre meje, 
pa tudi ni imel namena izčrpno govo-
riti o vidikih našega notranjega živ-
ljenja. Hotel je povedati, da moramo 
vse svoje moči, brez izjeme, posta-
viti v službo ljubezni do Boga. Vsako 
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našteto sposobnost naj bi 'vso' dali v 
službo ljubezni do Boga. Z vso inten-
zivnostjo in vsemi zmožnostmi naj bi 
svoje sposobnosti usmerili v ljubezen 
do Boga. Z vsem, kar smo, naj bi od-
ločno in v ljubezni bili predani Bogu. 
 

Tu se nam postavi veliko vprašanj. 
Je to kdo že kdaj dosegel? Obstaja 
kakšna možnost, da bi izpolnili to 
zapoved? Kdo lahko o sebi trdi, da 
ljubi Boga na tako popoln način? In 
kakšen je naš dejanski odnos do Bo-
ga? Ali ni večkrat tako, da na Boga 
sploh ne mislimo, da ravno zanj ni-
mamo časa, da dvomimo in z Bogom 
nimamo kaj početi? Kako je mogoče 
samega sebe pripraviti k ljubezni do 
Boga? Ali je ljubezen mogoče zapo-
vedati in aktivirati s pomočjo volje? 
 

Jezus s to zapovedjo ni mislil enega 
samega dejanja, ki bi ga bilo mogoče 
izvršiti naenkrat. Gre za življenjsko 
nalogo. Ljubezen do Boga, v vsem 
življenju, je naš cilj. Z ljubeznijo je 
mišljen odnos, v katerega vstopimo 
s svojo celotno osebo. Kadar samo 
nekaj darujemo, kadar samo izgovar-
jamo molitvene obrazce, kadar daru-
jemo stvari, ki niso del naše osebe, 
in kadar se to dogaja, ne da bi se pri 
tem angažirali s svojo celotno osebo, 
takrat ne ljubimo in zgrešimo smisel 
svojega življenja. V ljubezni je v igri 
lastna oseba. Ljubezen je vsaka oblika 
osebnega srečanja z Bogom, pač glede 
na naše različne zmožnosti in sposob-
nosti. In zapoved zahteva, da se z 
vsem, kar smo, Bogu popolnoma pre-
damo. 
 

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo 

 

 

 TEMELJ - SKALA 
 

 

Ljubim te, Gospod, 
moja moč, 
Gospod, moja skala, 

moj grad, moj osvoboditelj, 
moj Bog, kamor se zatekam. 
 

 

Polna soba igrač, oblačilca iz 
najboljših kolekcij otroške mode, 
šolska torba ugledne znamke, 
računalnik za igrice, skuter pri 
štirinajstih, motor pri šestnajstih, 
avto pri komaj dopolnjenih 
osemnajstih letih. 
 

Hiša lepa in pospravljena, delovno 
mesto zagotovljeno, računalnik za 
lažje delo, mobilni telefon, nezgodno 
zavarovanje, polica življenjskega 
zavarovanja, trije televizorji, omara, 
polna oblek, čevlji za vsak letni čas, 
hiter avto z zračno blazino, 
antiblokirnim sistemom in pogonom 
na vsa štiri kolesa, brezstične 
kreditne kartice,  pokojnina ... 
 

Še nikoli nismo imeli na razpolago 
toliko stvari kakor danes.  
Še nikoli nista negotovost in 
depresija povzročali takšnih tragedij 
kakor danes. Še nikoli tako kot danes, 
če izvzamemo nekatere oblike 
ekscentričnosti, kot so moški uhan, 
nenavadne pričeske, silikonske 
ženske prsi ..., ljudem ni manjkalo 
izvirnosti in sposobnosti za 
sprejemanje odločitev proti toku. 
 

Kajti vse, kar ni postavljeno na »skalo«, 
jemlje veselje in pogum za svobodo 
zaradi strahu, da bi se znašli brez vsega. 
 

Ljubim te, Gospod, moja skala, moja 
svoboda.          Po: T. Lasconi 



 

 

 
 

  

 

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 + Zvoneta OŽIRJA                        * maš.:  J.K., S.P., M.G., G.B. 

… v zahvalo (Planinski dom G.O.) 
 

 

5. 11.. PONEDELJEK * Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika  
 

POLZELA           7.00 
 

… za 2 + Karla VASLETA in vse MOCOVE 
 

6. 11.. TOREK *  Lenart, opat * Demetrijan (Mitja), škof 
 

 

ANDRAŽ         16.00 
 
POLZELA      17.00 
 
 

  

… za + Jožeta (obl.) in Dragotino OGRAJENŠEK, vse 
            GRMOVŠEKOVE in BREZNIKOVE 
… za + Jožeta VESELIČA (obl.) 
… za + Angelo CIZEJ 
… za + Alojzijo POTEKO (8. dan)                   * maš.:  J.K., A.Š., S.P. 
   

 

7. 11.. SREDA  * Engelbert, škof * Vincencij Grossi, duhovnik                  

 
 

POLZELA                                                                                                                                                                                    7.00 
 

 

… za + Lada (obl.) in Pavlo MARJETIČ 
… za + Vinka VIDMAJERJA                         * maš.:  J.K., G.B. 
     

8. 11.. ČETRTEK * Gotfrid (Bogomir), škof * Elizabeta od Svete Trojice, r.            
 
   

 

POLZELA      16.30  
POLZELA      17.00 

 
POLZELA      17.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Karlija ZAVRŠNIKA (obl.) 
… za + Primoža LUPŠA (8. dan)                           * maš.:  J.K., T.K. 
… molitev za duhovne poklice 
 

9. 11.. PETEK  *  Posvetitev lateranske bazilike * Teodor (Božidar), muč.             
 
   

 

  POLZELA         17.00 
 

  

… za + Venčeslava VAŠLA in Ivanko 
… za + Frančiško ZUPAN                                        * maš.:  J.K., G.B. 

 

 

10. 11.. SOBOTA  * Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj * Andrej Avelinski, duh.      
 
   

 

  POLZELA         17.00 
  

… za + Ivana DROFENIKA 
… za + Mateja ZMRZLAKA                             * maš.:  J.K., A.Š. 
  

 

11. 11.. NEDELJA  *  32. MED LETOM * Martin (Davorin) iz Toursa, škof         

 
   
  
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
POLZELA         10.30 
 
VIMPERK       15.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Martina, Justino in Nado GABERŠEK 
… za + Marijo ČRETNIK (obl.) 
… za vse + BEZJAKOVE                                     * maš.:  J.K., G.B., S.P. 

… za + Mirka in Faniko PAVIČ 
… za + Staneta PODBREGARJA                    * maš.:  J.K., G.B. 
… v dober namen 

   
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

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

 

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujemo 
vsem župnijskim sodelavcem za ves 
trud, dobro voljo, za pripravljenost 
služiti in s prizadevanjem za dobro 
bogatiti duhovno življenje župnije. 
 
 

 

V sredo, 7. novembra bo redno me-
sečno srečanje duhovnikov dekanije 
Žalec. Zato župnika ne bo v pisarni.  
 
 

 

Tudi ta četrtek, 8. novembra po maši 
na Polzeli molitev za duhovne poklice. 
 
 

 

V četrtek, 8. novembra ob 18. uri bo 
srečanje zakonske skupine. 
 
 

 

V nedeljo, 11. novembra bo v Andražu 
srečanje vseh ministrantov, nekdanjih 
in sedanjih, ter sprejem novih. 
 
 

 

V nedeljo, 11. novembra ob 15. uri bo 
sv. maša na Vimperku. Sledilo ji bo 
družabno srečanje pred cerkvijo. 
 
 

  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: Cehner, Andraž 110, Verdev, 
Andraž 110/a. Polzela: Ločica ob Sa-
vinji.  

 

 

 DUHOVNE VAJE  
 

 

Msgr. mag. Metod Pirih bo v Domu sv. 
Jožefa v Celju od 13. do 15. novembra 
vodil duhovne vaje za starejše: »Sta-
rejši gradijo prihodnost«. Prijave do 
11. novembra. 
 
 

 KONCERT 
 

 

V soboto, 10. novembra ob 19. uri bo 
v Kulturnem domu na Polzeli koncert 
Moškega pevskega zbora Polzela, ob 
65 letnici njihovega prepevanja. Vab-
ljeni! Vstop prost. 
 
 

 

V cerkvi sv. Jožefa Celje bo to nedeljo, 
4. novembra, ob 19. uri koncert članic 
Dua SYRINX (organistka Nina Frank, 
ter Ana Černic na flavti). 
 

 

 ZAKONSKI JUBILEJI 
 

 

Srečanje zakoncev jubilantov (5., 10., 
15., 20. itd. obletnica), bo letos na 
Polzeli v soboto, 24. novembra ob 
17. uri, v Andražu pa v nedeljo, 25. 
novembra ob 9. uri. Prijave! 
 

 

 DRUGO 
 

 

V torek, 6. novembra, od 10. do 11. ure 
bo v prostorih karitas na Muzejskem 
trgu 8 v Celju brezplačno pravno sve-
tovanje. 

 
 

 

V sredo, 7. novembra, ob 10. uri bo v 
prostorih Škofijske karitas v Vrbju 
'Ustvarjalna skupina za starejše'.  

 
 

 

V sredo, 7. novembra, ob 13. uri bodo 
v prostorih Škofijske karitas v Vrbju 
'Frizerske storitve in prikaz' (brez-
plačno M in Ž striženje).  
 
 

 

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


