
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Peter in óni drugi učenec sta  
šla ven in se odpravila h grobu.  
Skupaj sta tekla, vendar je  
drugi učenec Petra prehítel  
in prvi prišel h grobu.  
Sklônil se je in videl povôje,  
ki so ležali tam,  
vendar ni vstopil.  
Tedaj je prišel tudi Simon Peter,  
ki je šel za njim, in stopil v grob. 
Videl je povôje, ki so ležali tam,  
in prtič, ki je bil na Jezusovi 
glavi, a ne ob povôjih, temveč 
posebej zvit na drugem mestu.  
Tedaj je vstopil tudi oni drugi 
učenec, ki je prvi prišel h grobu;  
in videl je in veroval. 
 

 (Jn 20,3-89)  

 
 

Verujem, da si ostal pri nas,  
razširil si svoje roke v objem  

in nihče me ne more ločiti od tebe.  
Čakaš, da odgovorim na tvoj klic,  

da se prepustim tvojemu vodstvu ... 
Verujem, da ima  življenje smisel  

samo tedaj, če s smrtjo ni  
vsega konec.  

Vstali Gospod,  
ti si Pot in Cilj,  

Življenje, Ljubezen. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kristusovo vstajenje je temeljni ka-
men naše vere. Če bi Kristus samo 
umrl, pa naj bi umrl še tako junaško 
in predano, bi ostal samo neka mi-
nula zgodovinska oseba, kakor jih 
je bilo na tisoče drugih, in nič več. 
Ker pa je vstal od mrtvih, je s tem 
dokazal, da je Božji Sin, ki ima oblast 
nad življenjem in smrtjo, dokazal je, 
da je pravi, obljubljeni in napovedani 
Odrešenik. Na tej veri v Kristusovo 
vstajenje temelji tudi vera in upanje 
na naše vstajanje in večno življenje.  

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Kristusovo vstajenje pa je tudi edini 
čudež, ki ga moramo verovati, če že-
limo sploh biti kristjani. Za vse ostale 
čudeže, bodisi svetopisemske ali 
druge dokazane čudeže velja, da je 
primerno, da jih sprejemamo in jih 
verjamemo; če tega ne storimo, smo 
še vedno lahko kristjani, če zanikamo 
Kristusovo vstajenje, pa ne moremo 
več reči, da smo kristjani. Z zanikan-
jem tega čudeža se namreč zruši 
naša vera! 
 

Da lahko pridemo do vstajenja in 
sprejemanja slednjega, pa je potreb-
no spreobrnjenje! Za mnoge kristjane 
lahko rečemo, da so sicer krščeni, 
toda ne spreobrnjeni.  
 

Spreobrnjenje pomeni – odpreti srce 
Bogu. To pa ni enkratno dejanje, am-
pak nenehni proces, naša nenehna 
naloga. Obremenjenost z izvirnim 
grehom nas nenehno vleče k tlom, 
zato si moramo nenehno prizadeva-
ti, da vstajamo k novemu življenju. 
Krščanstvo ni  vera nekih 'nesmrtnih', 
ampak vera 'vstalih' Največji sovraž-
nik krščanstva je, da bi se naveličali 
vstajati! Ta sovražnik spreminja vsta-
jenjsko vero v »zaspano vero« kar je 
popolno nasprotje pravega krščan-
stva. 
 

Ob največjem krščanskem prazniku 
vam torej želim, da bi »videli in ve-
rovali«. Da bi z Jezusom vstali tudi 
mi. 

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli 
 
 
 
 

 
 

 
Dodaj Kristusa in tvoje življenje bo 
polno njegove ljubezni. (pp. Frančišek) 

 

 

  UTRIPI TVOJEGA SRCA 

 

 

Smrt in vstajenje - prav tako 
kot križev pot - to nista samo 
dogodka tistega časa v Jeru-
zalemu – to se dogaja tukaj 

in zdaj. To ni zgodba, ki jo je nekdo ne-
koč doživel – in jo sedaj vsako leto na 
novo pripovedujejo in mi jo prijazno 
poslušamo. Smrt in vstajenje, se dogaja 
danes, tu in sedaj. Pri pri tebi, pri meni. 
 

Na veliko noč se spominjamo tega, da 
jo je za nas nekdo preživel. Jezus nas s 
svojo smrtjo in vstajenjem vabi, da mu 
naj na tej poti sledimo. Danes – ne šele 
nekoč, ko … Kajti ne obstaja le velika 
smrt. Tu je nešteto drobnih smrti, po 
katerih v svojem vsakdanu umiramo. 
Smrt ne bo prišla samo nekoč, ampak 
vedno znova po malem umiramo. In 
takrat se vedno počutim »raztrgana in 
razcefrana«. Sama sebe ne prenašam 
– in če me potem še kdo napačno po-
gleda, izreče neumno šalo, preprosto 
gre mimo mene, potem še malo bolj 
umiram sredi življenja. 
 

Moja poslednja, velika smrt se bo zgodi-
la nekega dne, za katerega danes še ne 
vem. Mnoge male smrti pa se dogajajo 
danes, tu in sedaj – po meni, po prija-
teljih, znancih, včasih namenoma, drugič 
mimogrede, mnoge tudi nezavedno. To, 
kar praznujemo za veliko noč, nam želi 
povedati, da s smrtjo ni konec. On, ki je 
šel pred nami, nas vodi skozi vse smrti 
v življenje in vstajenje. Skozi vse naše 
male – skozi zadnjo, veliko smrt.  
 

Vstajenje ne bo samo nekoč in nekje, 
ampak je tu in zdaj. Misli, ki bi nas 
usmerjale zgolj v onostranstvo, nam 
ne bi veliko pomagale. Gre namreč za 
vstajenje sredi smrti našega vsakdana. 



 
   

 

 
 

  

 

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 + Jožico, Srečka PIŽORNA                                  
… za + Janka PRAPROTNIKA in vse MALÉZOVE    
… za + Stanka (obl.) in Lidijo JELEN          * 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. 
 

 

22. 4..  PONEDELJEK  * v velikonočni osmini * Hugo, škof v Grenoblu  
      

POLZELA                                                                                                                  7. 00 
 
ANDRAŽ                                                                                              9.00 
 
 
VIMPERK   15.00 

 

… za + Baltazarja (obl.) in Cvetko DEDIČ 
… za + Vilija in Ivico SILOVŠEK, sorodnike 
… za + Zvoneta OŽIRJA (obl.) 
… za + Franca PLASKANA (obl.) 
… v zahvalo za 50 let zakona           * maš.:  J.K., D.Ž., S.C., A.Š. 

… v dober namen 
 

23. 4.. TOREK  *  v velikonočni osmini * Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane            
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za + Ivano SVETKO (8. dan) in Vlada SVETKO (obl.)                                     
… za + Dominika ŽGANKA (obl.) in Danijela 
… za + Franca in Angelo ŠUSTER (obl.)           * maš.:  A.Š., S.C. 
 

 

24. 4.. SREDA  * v velikonočni osmini * Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik                  
 

 

POLZELA           7.00 
 

… za + Franca in Mirka (obl.) ter Matildo VAŠL 
… za + Marijo in Antona SVETKO (obl.)          * maš.:  A.Š., D.Ž. 
      

25. 4.. ČETRTEK  * v velikonočni osmini * Marko, evangelist * Erminij               
 

      
 

 

POLZELA      19.00 
 

… za + Marjano KAPITLER   
… za + Marjana MEŠIČA                               * maš.:  A.Š., D.Ž. 
 

26. 4.. PETEK  * v velikonočni osmini * Marija, Mati dobrega sveta    
 

      
 

 

ANDRAŽ  18.00 
POLZELA   19.00 

  

… za + Jožefa SITARJA  
… za + Karla in Terezijo VRABIČ 

 

27. 4.. SOBOTA  * v velikonočni osmini * Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska       
 

      
 

 

POLZELA   19.00 
  

… za + Franca in Vido CVENK 
… za + Vlada MENIHA (obl.) 
… za + Milana VASLETA 
… za + Frančiško ZUPAN 
… za + Miro REZAR (obl.)             * maš.:  J.K., Š.D., D.Ž., S.C., K.C. 
 

28. 4.. NEDELJA  * 2. VELIKONOČNA * BELA * BOŽJEGA USMILJENJA   
 

      
    

 

POLZELA       7.00 
ANDRAŽ      9.00 
POLZELA   10.30 

 
G. OLJKA   15.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ivana SITARJA    
… za + starše VRABIČ in brata Dragota 
… za + Pavlo in 2 Alojza SAJOVICA                     * maš.:  J.K., D.Ž. 
… v dober namen 
 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 21. aprila ob 6. uri vsta-
jenjska procesija na Polzeli, ob 8.30 
v Andražu. Po procesijah  sveti maši. 
 
 

 

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

 

V ponedeljek, 22. aprila ob 15. uri bo 
prva letošnja maša na Vimperku. Vsa 
leta ste se je udeleževali v zelo lepem 
številu, naj bo tako tudi letos. Maševal 
bo g. Anton Š. iz Celja. 
 
 

 

V sredo 24. aprila ob 18. uri bo v graš-
čini Novi Klošter duhovna obnova za 
ženske: 18.00 duhovno branje; 18.20 
premišljevalna molitev, ki jo vodi g. 
Feliu Torra; 18.50 spraševanje vesti 
19.00 sveta maša. Možna spoved. 
 
 

 

V nedeljo, 28. aprila ob 15. uri bo maša 
na Gori Oljki (bela nedelja). 
 
 

 

Naše zemeljsko življenje je le 
potovanje k večnemu, srečnejšemu;  
ne prepirajmo se med seboj na poti.  
Hodimo krotko, mirno, ljubeznivo  
z množico svojih bratov in sester. 

 

(sv. Frančišek Saleški) 
 
 

 

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: Jeromel, Andraž 61, Dobnik, 
Andraž 60/a, Satler, Andraž 59. Pol-
zela: Polzela I.  

 

 

 TEČAJ - IZOBRAŽEVANJE 
 

 

V Škofijskem domu Vrbje pri Žalcu bo 
v torek, 23. aprila ob 18. uri brezplačni 
tečaj nege in oskrbe bolnika na domu.  
 
 

 KULTURA  
 

 

Občina Polzela in OŠ Polzela bosta v 
torek, 23. aprila ob 11. uri pri gasilskem 
domu na Polzeli zaznamovali 'Svetovni 
dan zemlje' z zasaditvijo dreves. 
 
 

 

V sredo, 24. aprila ob 18. uri bo v dvo-
rani KGD Cecilija (nekdanje župnišče) 
javna produkcija učencev KGD Cecilija.  
 
 

 

V sredo, 24. aprila ob 19. uri bo v gradu 
Komenda odprtje likovne razstave 
Zlata paleta - Moderno slikarstvo. 
 
 

 

V soboto, 27. aprila ob 19.30 bo letni 
koncert MePZ Oljka. Glasbeni dogodek 
bo v Kulturnem domu Polzela. Gostje: 
ansambel ZaŽur, KUD Polzela, Tajda 
Randl, klavir in vokal, Urban Randl, 
vokal. Organizator KUD Polzela. Vstop 
prost (prostovoljni prispevki). 
 
 

 DOBRODELNOST  
 

 

V torek, 23. aprila ob 19.30 bo v kultur-
nem domu Mozirje dobrodelni koncert 
Bodi svetloba. Nastopali bodo: Družina 
Kobolt, glasbena skupina OŠ Mozirje, 
učenci Glasbene šole Nazarje, Eni Od 
Sedmih Milijard in Pvaninski Abuhi. 
Vstop prost, prostovoljni prispevki za 
nadaljnje delovanje programa prosto-
voljstva Človek za druge. 
 
 

 MISEL  
 

 

Z vstajenjem postane naše življenje  
razodetje, poveličanje, odrešenje. 
 

(Miha Žužek) 


