
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In položili so na žrebe svoja 
oblačila in nanj posadili Jezusa.  
Ko pa je šel dalje, so na pot  
razgrinjali svoje plašče.  
In ko se je že bližal pobočju 
Oljske gore, je začela vsa 
množica učencev z močnim 
glasom hvaliti Boga za vsa 
čudovita dela, ki so jih videli. 
Klicali so: »Blagoslovljen kralj,  
ki prihaja v Gospodovem imenu;  
mir v nebesih, slava na višavah!«  
Nekaj farizejev iz množice  
mu je reklo: »Učenik,  
posvári svoje učence!« 
Odgovoril jim je: »Povem 
vam, če ti umolknejo,  
bodo kamni vpili.«  
 

 (Lk 19,35-40)  

 
 

Nebeški oče, blagoslovljena butara nas 
spominja na dogodke izpred dva 

tisoč let, ko so množice pozdravljale  
tvojega Sina kot kralja.  

Prosimo te, pomagaj nam,  
da ga bomo tudi mi  

sprejeli ne le kot kralja,  
ampak tudi kot  

našega Odrešenika.  
Naj ga častimo in slavimo. 

a nedelja 
Anton Rotzetter 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Evangelist Luka nam v pasijonu pri-
kazuje tudi vrhunec Jezusove molitve. 
Jezus moli na Oljski gori in se bori z 
Božjo voljo. Tedaj se mu prikaže angel 
iz nebes in ga krepča. Molitev ni vselej 
samo izkušnja miru. Lahko je tudi bo-
leče bojevanje z Božjo voljo. Toda Bog 
pošilja molivcu svojega angela, da bi 
mu podelil novo moč. Vendar angel 
Jezusa ne obvaruje pred strahom. 
Spričo strahu se poti. Toda ravno 
sedaj moli še vztrajneje. Ta prizor 
molitve na Oljski gori pripoveduje 
Luka zaradi stiske, ki jo imajo mnogi 
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z molitvijo, tako danes kakor takrat. 
V molitvi pogosto doživljamo temo. 
Imamo vtis, da naša molitev nič ne 
koristi. Nič se ne zgodi. Bog se skriva 
za debelim zidom. Zdi se, da molči. 
Ker ne prodremo do Boga, nam gre 
kaj pogosto kakor učencem. Zaspimo. 
Naša molitev zaspi. In Jezus nas mora 
prebuditi: »Vstanite in molíte, da ne 
pridete v skušnjavo« (Lk 22,46). Prišli 
bomo v enake stiske kakor Jezus, v 
osamljenost, strah, zapuščenost, v 
stisko in trpljenje. Molitev je za nas 
pot, da bomo kakor Jezus uspešno 
prestali skušnjave in se tudi v največji 
stiski oklepali Boga. 
 

Molitev na Oljski gori očitno daje Je-
zusu moč, da na poti pasijona vzdrži. 
Daje mu gotovost, da tudi v smrti ne 
more pasti iz dobrih Božjih rok. Jezu-
sova molitev pa doseže vrhunec v 
njegovi molitvi na križu. Ko visi na 
križu, Jezus ne moli samo zase, ampak 
tudi za svoje morilce: »Oče, odpusti 
jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 23,34). 
In Jezus umre z besedo molitve na 
ustnicah. To je verz iz Ps 31, iz judov-
ske večerne molitve. Kakor pobožen 
Jud moli Jezus na koncu svojega živ-
ljenja: »Oče, v tvoje roke izročam svo-
jega duha« (Lk 23,46). Toda Jezus doda 
besedam psalma svoj Abba-nagovor. 
Prav na križu nagovarja Boga nežno 
kot svojega Očeta. V smrti se vrača k 
Očetu. Kljub vsej grozi Jezus v molitvi 
vzdrži in ostane tako sredi svoje naj-
večje stiske v odnosu z Bogom. Da, 
odnos z Bogom ga osvobaja od moči 
ljudi. Nad njim ne morejo triumfirati 
niti njegovi morilci.  

 
 

Po: A. Grün, Jezus – veselo oznanilo 

 

 

  UTRIPI TVOJEGA SRCA 

 

 

Našla sem te na 
različnih krajih, Gospod.  
Slišala sem utripe 
tvojega srca v globoki 
tišini polja,  
v mračnem tabernaklju 
neke prazne katedrale,  

v edinosti srca in razuma, v 
skupnosti ljudi, ki te ljubijo.  
Našla sme te v veselju,  
kjer te iščem in te pogosto najdem.  
Vedno te najdem v trpljenju.  
Trpljenje je kakor glas zvona, ki kliče 
Božjo zaročenko k molitvi.  
Gospod, našla sem te v strašni 
veličini trpljenja drugih. 
Videla sem te v čudovitem sprejemanju  
in nedoumljivem veselju ljudi,  
katerih življenje je izmučila bolečina.  
Toda nisem te uspela najti  
v svojih drobnih težavah in v svojih 
plehkih neprijetnostih.  
V svoji utrujenosti sem nekoristno 
pustila, da gre mimo drama tvojega 
odrešenjskega trpljenja,  
toda živa radost tvojega vstajenja je 
ugasnila moje samopomilovanje. 
Gospod, verujem, vendar pomagaj 
moji veri. Amen. 
 
 
 

 

Bolečina in trpljenje  
morata priti v vaše življenje,  
vendar si zapomnite,  
da so bolečine, trpljenje in žalost  
samo Jezusov poljub;  
znamenje, da ste mu prišli  
tako blizu, da vas lahko poljubi. 
 

(sv. Terezija iz Kalkute) 



 
   

 

 
 

  

 

14. 4.. NEDELJA  *  6. POSTNA - CVETNA  * Lidvina, devica        
 

      
    

 

ANDRAŽ                                    9.00 
POLZELA         10.30 

 

… po namenu 
… za + Marijo ŽGANK in Ivana 
… za + Mata in Ano DOMINKOVIČ 
… za + Ano BAŠIČ (30. dan)                      * maš.:  J.K., A.Š., D.Ž. 
            

 

15. 4..  PONEDELJEK  * Peternij, škof * Helena (Jelica) Alzaška, kneginja  
      

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Faniko JELEN (obl.), Franca in stare starše 
… za + Marijano (obl.) in Lovrenca OGRISA   * maš.:  J.K., D.Ž. 
 

16. 4.. TOREK  *  Bernardka Lurška, devica * Benedikt Jožef Labre, b.            
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

  

… za + Ivano SVETKO (pogrebna) (pogreb ob 16. uri) 
… za + Ano ŠKOBÉRNE 
… za blagoslov (G.)                                               * maš.:  J.K., A.Š. 
 

 

17. 4.. SREDA  * Simon Barsabejski, škof, mučenec * Robert, opat                   

 
 

POLZELA           7.00 
POLZELA           7.30 

 

… križev pot 
… za + Vero KUNSTEK 
… v dober namen                                         * maš.:  J.K., A.Š. 
      

18. 4.. ČETRTEK  * VELIKI * Evzebij, škof * Sabina Petrilli, red. ustan.               

 

      
 

 

CELJE                                9.00 
ANDRAŽ                  18.00 

 
POLZELA      19.30 

 

… v zahvalo                                      / Antona PAVLICA 
… za + Ivana, Heleno ZABUKOVNIK, Alojza, Genovefo,  
… za blagoslov v družini 
… za + Vlasto MASTNAK GROBELNIK 
… za + Branka TAMŠETA (obl.)                               * maš.:  J.K., A.Š. 
 

19. 4.. PETEK  ++  VELIKI * Leon IX., papež * Marcel Callo, delavski ap.    
 

      
 

 

G. OLJKA   15.00 
ANDRAŽ  18.00 
POLZELA   19.30 

  

… pobožnost križevega pota 
… obredi velikega petka 
… obredi velikega petka 
 

 

20. 4.. SOBOTA  *  VELIKA * Teotim, misijonar, škof * Neža Montepulčanska       
 

      
 

 

ANDRAŽ  19.00 
POLZELA   20.30 

  

… za + Alojza (obl.) in Slavko PIŽORN 
… za + Antona, Marijo in Tomaža STRAŽARJA 
… za + Marijo OŽIR in Franca                       * maš.:  J.K., Š.D. 
 

21. 4.. NEDELJA  *  VELIKA NOČ  * Anzelm, škof, cerkveni uč. * Konrad        
 

      
    

 

POLZELA       6.00 
ANDRAŽ      8.30 

 
 
 

POLZELA   10.30 
 

ŠENEK      15.00 

 

… vstajenjska procesija   … za žive in rajne farane 
… vstajenjska procesija                                    
… za + Janka PRAPROTNIKA in vse MALÉZOVE    
… za + Stanka (obl.) in Lidijo JELEN 
… za + Jožico in Srečka PIŽORNA            * maš.:  J.K., D.Ž., A.Š. 
… za + Danija, Rozalijo (obl.), Rudija VIDMAJERJA 
… za + Jožico (obl.) in Ignaca ROMIHA            maš.:  J.K., D.Ž. 
… po namenih oskrbovancev                               maš.:  M.Š. 
 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 14. aprila pri vseh mašah 
blagoslovi butaric in oljčnih vejic.  
 
 

 

To nedeljo, 14. aprila po maši bo v An-
dražu roditeljski sestanek za starše 
letošnjih andraških prvoobhajancev. 
 
 

 

V četrtek, 18. aprila ob 9. uri krizmena 
maša v celjski stolnici, ob 18. uri maša 
velikega četrtka v Andražu, ob 19.30 
na Polzeli. Duhovništvo. Evharistija. 
 
 

 

V petek, 19. aprila ob 15. uri križev 
pot na Gori Oljki, ob 18. uri obredi 
velikega petka v Andražu, ob 19.30 
na Polzeli. Dan strogega posta. 
 
 

 

V soboto, 20. aprila ob 7.00 blagoslov 
velikonočnega ognja na Polzeli, ob 7.30 
v Andražu. Ob 11., 13., 15. in 17. uri 
blagoslovi jedil na Polzeli, ob 12., 14., 
16. uri v Andražu. Ob 19.00 vigilija v 
Andražu, ob 20.30 na Polzeli. 

 
 

 

V nedeljo, 21. aprila ob 6.00 
vstajenjska procesija na Pol-
zeli, ob 8.30 v Andražu. Po 
procesijah  sveti maši. 
 

 

 

V nedeljo, 21. aprila bo poleg treh do-
poldanskih maš še ena popoldne in 
sicer ob 15. uri v Šeneku.   
 

 

Vera je dar, ni naša zasluga. Nismo se 
ljudje povzpeli do nebes, Bog je sestopil 
k nam in nas odrešil.       (Tomaš  Špidlik) 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Mešič, Andraž 103, Kužnik, 
Andraž 102. Polzela: Polzela I.  

 

 

 SPOVEDOVANJE  
 

 

* V ponedeljek, 15. aprila: Polzela od 
18.30 do 19. ure. * V torek, 16. aprila: 
Polzela od 18.30 do 19.00. * V sredo, 
17. aprila: Polzela od 6.30 do 7. ure. 
* V četrtek, 18. aprila: Andraž od 
17.30 do 18. ure. * V petek, 19. aprila: 
Andraž od 17.30 do 18. ure; Polzela 
med molitveno uro ob Božjem grobu. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

To nedeljo bodo sodelavci Karitas Pol-
zela in Andraž delili posebne vrečke, 
v katerih boste lahko na veliko soboto 
k blagoslovom jedil prinašali tudi da-
rove za ljudi v stiski. Četudi vrečke 
ne boste prejeli, ste vabljeni, da se 
vključite v akcijo in prispevate razna 
živila. Oddana bodo Škofijski karitas.  
 
 

 

Pred vigilijo bodo na razpolago sveče, 
ki jih bomo rabili za bogoslužje. 
 
 

 MISEL O PASHI  
 

 

V središču Jezusove pashe stoji križ. 
S Kristusovega križa prihaja dar - 
prihaja novi dar, ki nam ga je poklo-
nil. »Nihče mi ne jemlje mojega živ-
ljenja, ampak ga dajem sam od sebe.« 
Pasha je postala spomin na odrešilno 
Božje dejanje, na Kristusov križ in na 
vstajenje - spomin, ki se ne spominja 
preteklega, ampak nas potaplja v se-
danjost Kristusove ljubezni. In tako 
je blagoslovna in zahvalna molitev iz 
davnine postala naše evharistično 
slavje, v katerem Gospod naše darove 
- kruh in vino - blagoslovi, da nam v 
njih podari samega sebe.  
 
 

 

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


