
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Medtem ko je molil, se je videz 
njegovega obličja spreménil in 
njegova oblačila so belo sijala.  
In glej, dva moža  
sta se pogovarjala z njim;  
bila sta Mojzes in Elija.  
Prikazala sta se v veličastvu  
in govorila o njegovem odhôdu, 
ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. 
Iz oblaka se je zaslišal glas:  
»Ta je moj Sin, moj Izvoljenec,  
njega poslúšajte!« 
 

(Lk 9,29-31.35)  

 
 

Ostani z menoj in tedaj bom začel sijati,  
kakor siješ ti. Vsa svetloba, o Jezus,  

bodi tvoja: prav nič naj je ne bo moje. 
Ti sam boš prek mene sijal drugim.  

Zato mi dovoli, da te slavim tako,  
kakor ti najbolj ugaja, tako da bom 

sijal na tiste, ki so z menoj.  
Naj te ne oznanjam z besedami,  

ampak z zgledom.  
Z neustavljivo močjo,  

z dobrohotnim  
vplivom tega,  

kar delam iz očitne  
polnosti ljubezni,  

ki jo moje srce goji do tebe. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ko se Jezus v molitvi spremeni, se mu 
prikažeta Mojzes in Elija, nam danes 
sporoča evangelist Luka. Dejstvo je, 
da, ko nas bo Bog v molitvi povsem 
prevzel, se bosta tudi pri nas pojavila 
Mojzes in Elija. Mojzes je namreč po-
doba zakonodajalca in osvoboditelja. 
Če se v molitvi vraščamo v Boga, se 
naše življenje uredi, sami počnemo 
tisto, kar želi od nas Bog, in ponot-
ranjimo Božjo zapoved. In s tem se 
osvobodimo egiptovskih nadzorni-
kov, ki nas zasužnjujejo, ki od nas 
zahtevajo vrhunske dosežke, ki nas 
preveč obremenjujejo in nas silijo, naj 
delamo več, kakor nam dene dobro, 
in to samo zato, da bi bili naši lonci 
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polni mesa. Mojzes nas vodi v Božjo 
svobodo. Vodi nas v obljubljeno de-
želo, v deželo, kjer smemo biti povsem 
mi sami, saj nas ne določajo več drugi, 
marveč nas vodi sam Bog. Če nas Bog 
v molitvi spremeni od znotraj, bomo 
sami od sebe izpolnjevali Njegovo 
voljo, bomo osvobojeni strahov, da bi 
živeli v pomanjkanju, da nam bodo 
morda manjkali mesa polni lonci. 
 

Elija pa je podoba preroka. Je največji 
prerok Stare zaveze, človek kot ogenj. 
Kaže nam, da imamo tudi mi preroški 
poklic. Če smo se v molitvi odprli za 
Boga, bomo tudi odkrili, za kakšno 
poslanstvo nas je Bog izbral. Vsakdo 
lahko v tem svetu predstavi delček 
Boga, ki lahko postane viden le po 
njem. Vsakdo mora s svojim življen-
jem izgovoriti besedo, ki lahko zazve-
ni le po njem. Prav je, da bi prepoznali 
svojo osebno poklicanost, svoje pre-
roško poslanstvo, da bi lahko zaživeli 
pristno. Nikoli sicer ne bomo v celoti 
živeli tistega, po čemer hrepenimo v 
največjih globinah svojega srca. A kljub 
temu nam dobro dene, če razmislimo 
o tem, za kaj se sploh zavzemamo, kaj 
je vodilna misel našega življenja. Tako 
bomo vedeli, kaj želimo posredovati 
ljudem z vsem svojim življenjem. S 
tem bomo bogatili sebe in svet okrog 
nas.  

Po: A. Grün, Duhovne vaje za vsak dan 
 
 
 

 
 

Če ne znaš premišljevati visokih in 
nebeških reči, počivaj v Kristusovem 
trpljenju in prebivaj rad v njegovih 
svetih ranah.                  (Tomaž Kempčan) 

 

 

 BITI V KRISTUSU 

 

 

Zato, moji ljubi in tako za-
želeni bratje, moje veselje 
in moj venec, stojte trdno 
v Gospodu ... (Flp 4,1) 

 

Opomin, ki ga Pavel naslovi na Filip-
ljane, a hkrati velja tudi za vse nas, je 
kratek, pa vendar mu kljub njegovi 
kratkosti komaj pridemo do dna. 'Stoj-
te trdno v Gospodu!' nam sporoča. 
 

Vsak človek hrepeni po tem, da ima 
trden temelj, da pokaže stabilnost, ko 
zapiha nasprotni veter. Pavel je očitno 
mnenja, da ima tisti, ki je v Kristusu, 
trdni temelj. Ne stoji le na svojih no-
gah. Stoji v večji resničnosti, svojo 
stabilnost dobiva iz »biti v Kristusu«. 
 

Kdor stoji v Kristusu, se ne boji padca. 
Celo padec v smrt ga ne bo iztrgal iz 
občestva s Kristusom. Kljub vsej bo-
lezni, vsej slabosti, vsemu umiranju 
navkljub lahko trdno stoji v Kristusu. 
Nihče mu ne bo odrekal tega stojišča 
ali ga spodnesel. Celo če greši, ne bo 
padel iz Kristusovega objema. Poskusi 
se dobro postaviti: če stojiš preozko, 
se boš zlahka opotekel. Potrebuješ 
telesno širino, da boš dobro stal. Pred-
stavljaj si, da ne stojiš trdno le na zem-
lji, ampak tudi v Kristusu. To daje tvo-
jemu stanju drugo kvaliteto. Morda 
čutiš novo samozavest, notranjo svo-
bodo. Ni ti treba boječe vztrajati na 
svojem stojišču. Ni se ti treba bati, da 
bi te potlačilo breme življenje. Tvoje 
trdnosti v Jezusu ti ne more nihče 
vzeti. Ni se ti treba držati svoje lastne 
moči, ampak resničnosti Jezusa Kris-
tusa, ki ti daje zanesljivo stabilnost. 
 

Po: A. Grün, Veselje bo popolno 



 
   

 

 
 

  

 

17. 3.. NEDELJA  *  2. POSTNA - PAPEŠKA * Patrik (Patricij), škof, mis.        

      
 

POLZELA           7.00 
 

ANDRAŽ    9.00   POLZELA         10.30  … za + Ignaca ROMIHA (pog.) 
 

 

18. 3..  PONEDELJEK  *  Ciril Jeruzalemski, šk. * b. sl. Vendelin Vošnjak  
      

POLZELA           7.00 
 

… za + Marijo, Antona in Tomaža STRAŽARJA 
… za + Anico in Stanka KOŠECA                  * maš.:  J.K., D.Ž.        
 

19. 3.. TOREK  * JOŽEF, Jezusov rednik * Adeltruda, devica             
 

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                  17.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              18.00 
 

  

… za + Draga LUBEJA (30. dan) 
… v dober namen 
… za + Jožico in Jožeta JELENA 
… za + Marjana MEŠIČA (30. dan)  
… za + Jožefo ZAVRŠNIK                          * maš.:  J.K., K.C., D.P. 
  

 

20. 3.. SREDA  * Martin iz Brage, škof * Kutbert, opat                   

 
 

POLZELA           7.00 
POLZELA           7.30 

 

… križev pot 
… v dober namen      
 

21. 3.. ČETRTEK  * Serapion, škof, mučenec * Lupicij, opat               

 

     
 

POLZELA      17.30 
POLZELA      18.00 
 

 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Jožeta ŽELEZNIKA in starše SVETKO 
… za + Marijo OŽIR in Franca 
… za + Ljudmilo KOLENC (8. dan)               * maš.:  J.K., A.Š., D.P. 
 

22. 3.. PETEK  +  Lea, spokornica * Tomaž Carijrajski, patriarh    
 

     
 

ANDRAŽ                  16.30 
ANDRAŽ                  17.00 
POLZELA                  17.30 
POLZELA                  18.00 
 

  

… križev pot  (veroučenci)                                           
… za zdravje 
… križev pot (Župnijska Karitas) 
… za + brata Janeza in starše GLAVNIK JELEN 
… za + Vero in Vinka JERŠIČA in njune starše 
… za + Martina in Marijo HRUŠOVAR 
… za + Ignaca ROMIHA (8. dan)            * maš.:  J.K., A.Š., D.Ž., S.C. 

 

 

23. 3.. SOBOTA  * Alfonz Turribij iz Mongroveja, škof * Jožef Oriol, duhovnik       
 

     
 

POLZELA                  18.00 
  

… za + Slavka in Silvo HOFMAN, vse KOTNIKOVE 
… za + Ano BAŠIČ (8. dan) 
… za ozdravitev (G.)                                      * maš.:  J.K., A.Š., D.Ž. 
 

 

24. 3.. NEDELJA  *  3. POSTNA  * Katarina Švedska, redovnica        
 

      
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                                    9.00 
 
 
 

 

POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane            / Štefana, Heleno BRUNŠEK 
… za + Ivana, Marijo JELEN-JANEZOVA, Marijo MARHART,  
… za + Jožeta MEKLAVA, Ido PAJENK, vse MEKLAVOVE, BRŠEKOVE        
… za + Jožeta BRINOVEC (obl.) in starše BRINOVŠEK 
… za varstvo in blagoslov v družini, v zahvalo za 70 let življenja   
… za + Mihaela (obl.) in Kristino SATLER 
… za + Ivana BLATNIKA in sorodnike 
… za + Marijo ŽGANK in Ivana 
… za + Alojza SATLERJA                             * maš.:  J.K., A.Š., D.Ž., S.C. 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 17. marca, s pričetkom ob 
15. uri bo v Marijini cerkvi v Celju mo-
litvena ura za nove duhovne poklice, 
njihovo svetost in stanovitnost, ki jo 
tokrat pripravlja in pri njej sodeluje 
dekanija Žalec. Po molitvi pred Naj-
svetejšim bo (ob 16. uri) še sv. maša. 
Vsi lepo vabljeni. 
 
 

 

V ponedeljek, 18. marca, ob 19. uri bo 
srečanje zborovodij in organistov žup-
nij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo.  
 
 

 

V torek, 19. marca, na praznik svetega 
Jožefa, bosta na Polzeli maši ob 7. in 
ob 18. uri, v Andražu pa ob 17. uri. Po 
obeh polzeskih mašah bo srečanje s 
pevci, ki bodo pri teh bogoslužjih so-
delovali. Počastimo varuha družin!    
 
 

 

V četrtek, 21. marca, ob 19. uri bo v 
andraškem župnišču seja ŽPS Andraž. 
 
 

 

V petek, 22. marca, ob 16.30 bo v An-
dražu pobožnost križevega pota, ki 
ga pripravljajo otroci. Na Polzeli bodo 
križev pot ob 17.30 vodili člani Žup-
nijske karitas Polzela. 
 
 

 

V nedeljo, 24. marca, ob 15. uri bo v 
Kočevskem rogu molitev križevega 
pota, ob t. i. Križevem potu Slovencev, 
ki ga je izdelal akademski kipar Stane 
Jarm. Razmišljanja o Kristusovem 
trpljenju in trpljenju tisočev mož in 
fantov v času po drugi svetovni vojni.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zabukovnik, Andraž 76, 
Sitar, Andraž 77. Polzela: Breg pri 
Polzeli.  

 

 

 SREČANJE MLADIH 
 

 

V soboto, 23. marca so mladi vabljeni 
na dogodek Stična diha v Celju (ško-
fijski dan mladih), pri salezijancih v 
Celju. 17:00 zbiranje in duhovni uvod; 
17:45 delavnice Bog je močnejši (gost: 
Marjan Veternik, eksorcist); Tvoje ob-
ličje, Gospod, iščem - o molitvi (gost: 
Boštjan Hari); Animiranje (ustvarjalci 
Stične mladih); Ljubezen (Zavod In-
tegrum, pričevanje in pogovor o boju 
s pornografijo); 19:00 malica; 19:30 
taizejska molitev in priložnost za sv. 
spoved; 20:30 koncert Stična benda. 
 
 

 DUHOVNA OBNOVA  
 

 

V petek, 22. marca, ob 18. uri bo pri 
sv. Jožefu v Celju začetek duhovne 
obnove za neporočene, razporočene, 
ovdovele. Zaključek v nedeljo. Vodil 
jih bo g. Jože Planinšek CM. Prijave! 
 
 

 

V soboto, 30. marca, ob 9.30 bo pri sv. 
Jožefu v Celju postna duhovna obno-
va. Vodil jo bo nadškof msgr. Alojzij 
Uran. Prijave na telefon 0590 73 800.   
 
 

 DELAVNICE  
 

 

V soboto, 30. marca, ob 9.30 se bo v 
Domu sv. Jožefa v Celju pričela delav-
nica krašenja cerkva - praktični del. 
Trajala bo do 13. ure. Prijave na tel.: 
0590 73 800.  
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

Stopimo skupaj, pomagajmo družini 
Sandre in ustvarimo dom, kjer jih ne 
bo zeblo, kjer bodo prostori svetli in 
zračni. Finančna sredstva zbira Ško-
fijska Karitas Celje, TRR: SI56 0510 
0801 5567 619, sklic 29380.  


