
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Ko so stopili na kôpno,  
so na tleh zagledali žerjavico  
in na njej ribo ter kruh.  
Jezus jim je rekel: »Prinesite 
ribe, ki ste jih pravkar ujeli!«  
Simon Peter se je tedaj vkrcal 
in potegnil na kopno mrežo,  
polno velikih rib;  
bilo jih je sto triinpetdeset.  
In čeprav jih je bilo toliko,  
se mreža ni raztrgala.  
Jezus jim je rekel: »Pridite jest!«  
Toda nobeden izmed učencev  
si ga ni drznil vprašati:  
»Kdo si ti?«;  
vedeli so namreč, da je Gospod.  
Jezus je prišel, vzel kruh in jim 
ga ponudil; in prav tako ribo. 
 

 (Jn 21,9-13)  

 
 

... Skupna hoja z Jezusom je apostole 
tako zaznamovala, da so popolnoma 
spremenili način življenja. Postali so 
oznanjevalci Jezusovega nauka in ga 

neustrašno posredovali novim rodovom.  
Vsakdo izmed nas je poklican,  

da po njihovem zgledu  
predano oznanja  

Jezusovo  
ljubezen. 
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V prav posebnem vzdušju ima Jezus 
z učenci jutranji obrok, ki nam ga 
predstavi današnji evangelij. Sam 
Jezus jih povabi, naj jedo. Nagovori 
jih, toda med njimi ne pride do po-
govora. Po kratkih opisih evangelista 
Janeza se čuti, da bi ga učenci v resnici 
radi vprašali: »Kdo si?« Toda nihče 
ga ne vpraša. Nihče si ne drzne, da bi 
ga nagovoril in se z njim pogovarjal. 
To je drža spoštovanja in osuplosti, 
toda tudi tihega veselja. Vsi čutijo 
skrivnost, ki je ni mogoče razložiti; 
besede bi bile prazne. Učenci doživ-
ljajo, da se njihovo sivo jutro spre-
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minja, da je nastalo ozračje ljubezni 
in prisrčnosti. V svojih srcih se čutijo 
nagovorjeni, nekaj se jih je skrivnost-
no dotaknilo. 
 

Učenci, ki izstopijo iz čolna, v katerem 
so vso noč zaman delali, so podoba 
za nas, ki prihajamo iz noči svojega 
življenja;  v tem morju življenja se 
pogosto izgubljamo, premetavajo 
nas valovi. In ko k nam pristopi Jezus 
in z nami obeduje, se naše življenje 
razjasni. Na nas in v nas se tako zgodi 
vstajenje.  
 

Jezus ponudi učencem kruh in ribo. 
To je kruh z neba, o katerem je go-
voril Jezus v svojem evharističnem 
govoru. »Jaz sem živi kruh, ki sem 
prišel iz nebes. Če kdo je od tega 
kruha, bo živel vekomaj« (Jn 6,51). 
Riba pa je podoba nesmrtnosti: že 
zgodnja Cerkev je namreč v simbolu 
ribe videla simbol Kristusa, ampak 
tudi zato, ker je bil sam Kristus sim-
boliziran v podobi ribe. Riba je bila 
v antiki hrana nesmrtnosti, obenem 
pa simbol življenja in sreče. Tako je 
bila v zgodnji Cerkvi riba zelo razšir-
jen evharistični simbol. Evharistija 
tako v tej luči pomeni, da nam Kris-
tus, ki je za nas umrl in vstal, ponuja 
hrano nesmrtnosti.  
 

Pri evharistiji stopa Jezus z druge 
obale v našo sredino. Sivo praznino 
našega življenja spreminja v vzdušje 
prisrčnosti in ljubezni. Sam Vstali nas 
vselej vabi: »Pridite sem in jejte!« 
Zato si lahko vsakič, ko praznuješ 
evharistijo, predstavljaš prisrčno in 
ljubeznivo vzdušje ob Tiberijskem 
morju. 
 

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 

 

 

 Z LJUBEZNIJO 

 

 

Peter se je užalostil, ker 
mu je tretjič rekel: »Ali 
me imaš rad?« in mu je 

rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te 
imam rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani 
moje ovce!«  (Jn 21,17) 
 

Peter je tokrat nenavadno previden. 
Spomin na trikratno zatajitev je še 
svež in preveč boli. Ker pa je prepričan 
o svoji ljubezni do tebe, ti prepušča 
žogo: »Gospod, ti vse veš«. 
 

In ti mu zaupaš svojo Cerkev. 
Jezus, čudovit si, enkraten! 
Včasih si moja domišljija predstavlja,  
da tudi danes ti izbiraš 
cerkvene avtoritete. 
 

Kakšen veličasten prizor! 
 

Izginejo vsi zanesljivo podložni in po 
možnosti brezbarvni moški in ženske, 
ki jim manjka domiselnosti in poleta, 
strah pred morebitnimi napakami 
pa jim hromi duha podjetnosti.  
 

Cerkev pa kar mrgoli od mož in žena, 
podobnih Petru, ki so se pripravljeni 
vreči in hoditi po vodi, brez strahu, 
da bi ga polomili; sposobnih te 
zatajiti, pa tudi bridko jokati nad 
svojimi napakami. 

 

Vendar ti, Jezus, prepuščaš izbiro 
nam. Z ljubeznijo in potrpežljivostjo 
podpiraš barko Cerkve, da ne potone. 
 

Toda če bi imeli več poguma, da bi te 
posnemali, bi tvoje kraljestvo še 
mnogo bolj napredovalo.  
In ta zamuda ti ne more biti všeč.  
Gospod, oprosti nam! 

 

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj 



 
   

 

 
 

  

5. 5.. NEDELJA  * 3. VELIKONOČNA * Gotard, menih, škof 
 

  1      
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 
POLZELA         10.30 

 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ferdinanda JELENA    
… za + Jožico in Ignaca ROMIHA 
… za + Ano KAČ (8. dan)   
… za gasilce PGD občine Polzela            * maš.:  J.K., D.Ž., S.C. 
 

 

6. 5..  PONEDELJEK  * Dominik Savio, zavt. ministrantov       ŠMARNICE 
      

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

 

… za + Marijo Pavlino HOVNIK (8. dan)) 
… za + Ivana in Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE 
 

7. 5.. TOREK  * Gizela, opatinja * Flavija Domitila, mučenka      ŠMARNICE            
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za + Franca STROPNIKA (8. dan) 
 

 

8. 5.. SREDA  * Bonifacij IV., papež * obl. posvetitve LJ. stolnice   ŠMARNICE                   
 

 

POLZELA           7.00 
GALICIJA          9.00 
POLZELA      19.00 

 

… za + Anico BAŠIČ 
… za + duhovnike  (rekolekcija) 
… za + Marijo JUHART 

 

9. 5.. ČETRTEK  * Izaija, prerok * Marija Terezija Jezusova         ŠMARNICE 

 

       
 

G. OLJKA           10.00 
ANDRAŽ    18.00 
POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 
POLZELA      19.45 

 

… po namenu romarjev (DU Podčetrtek)  
… za + Ivana SITARJA 
… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Cecilijo SVETKO (obl.), Blaža in Marijo  
… molitev za duhovne poklice 
 

10. 5.. PETEK  * Job, svetopisemski mož * Trsatska Mati Božja      ŠMARNICE  
 

          
 

 

POLZELA     19.00 
 
 

POLZELA     19.45 

  

… za + Dominika PIRNATA (obl.), Štefko, Franca HRIBARJA 
… za + Venčeslava VAŠLA  
… za + Stanka TAVČERJA                      * maš.:  J.K., Š.D., D.Ž. 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

11. 5.. SOBOTA  * Mamert, škof * Ignacij Lakonijski, redovnik             ŠMARNICE      
 

           
 

 

G. OLJKA           12.00 
POLZELA       19.00 

  

… za žive in rajne GABERŠKE 
… za + Justino HROPOT in vse ZIDARJEVE  
… za + starše BAŠIČ in Kristino NOVÁK 
… za + Georga GROSSA (obl.) in Marijo    * maš.:  J.K., D.Ž., S.C. 
 

12. 5.. NEDELJA  * 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA 
 

           
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
 

POLZELA         10.30 
 
 

G. OLJKA           15.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Vinka, Danico UŠEN, Franca REZONIČNIKA, Mojco GOLIČNIK   
… za + Nandija (obl.), Pepco KRK, Silva (obl.), starše OŽIR 
                                                                                                  * maš.:  J.K., D.Ž. 
… za + Ano KUHAR, Marijo SATLER (obl.) in Alojza   
… za + Vincenca ZAGORIČNIKA (obl.) in Angelo 
… za vse + KUHARJEVE in DELOPSTOVE      * J.K., D.Ž., S.C. 

… za družine (ob srečanju družin, N.Si) 
  

 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 5. maja bodo ob godu svo-
jega zavetnika sv. Florjana (4. maj) 
praznovali gasilci vseh društev, ki 
delujejo na področju občine. Maša 
zanje in z njihovim sodelovanjem v 
polzelski župnijski cerkvi ob 10.30. 
 
 

 

To nedeljo, 5. maja pričenjamo teden 
molitve za duhovne poklice: 'Od vid-
nega k nevidnemu'. 
 
 

 

To nedeljo, 5. maja bo ob 10.30 maša 
na Gori Oljki. Paška nedelja. 
 
 

 

V sredo, 8. maja ob 20 uri bo v prostoru 
pod cerkvijo predavanje g. Boštjana 
Harija z naslovom: »Kje vsak človek 
potrebuje zdravje in ozdravljenje«. Ali 
sodobne ponudbe kot so joga, razne 
alternativne oblike zdravljenja poma-
gajo človeku k boljšemu počutju in 
izboljšanju zdravja. Kje vsak človek 
brez izjeme, potrebuje ozdravljenje? 
Kaj lahko v nas ozdravi samo Bog?  
 
 

 

V četrtek, 9. maja srečanje zakonske 
skupine Jeruzalem. 
 
 

 

V soboto, 11. maja bo krščena Bella Ž. 
 
 

 

V nedeljo, 12. maja ob 14.30 bo v Celju, 
pri bl. A.M. Slomšku (salezijanci) sre-
čanje molivcev za duhovne poklice in 
častilcev Marije Pomočnice kristjanov. 
Ob 15. uri sv. maša po njej procesija.  
 
 

 

V nedeljo, 12. maja bo krščen Tim T. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Sitar, Andraž 38, Štigl, Andraž 
39/a, Sitar, Andraž 46, Bršek, Andraž 
37. Polzela: Ločica ob Savinji. 

 

 

 KONCERTI  
 

 

           Vokalno instrumentalna skupina 
MARGARETA vabi na koncert ob 20-
letnici delovanja. Koncert bo v nedeljo, 
12. maja 2019, ob  16.00 uri v domači 
cerkvi. Lepo vabljeni! 
 
 

 

V baziliki Marije Zavetnice na Ptujski 
Gori bo v soboto, 11. maja, potekal 
15. mednarodni Marijafest. Program 
se bo začel ob 17.00 s slavljenjem. 
 
 

 BLAGOSLOVI  
 

 

V nedeljo, 12. maja ob zaključku druge 
maše bo blagoslov novih oltarnih prtov 
za župnijsko cerkev na Polzeli. V za-
hvalo za zdravje jih je s sodelavkami 
iz vse Slovenije izdelala Andreja Z. 
 
 

 

Župnija Celje, sv. Jožef vabi na srečanje 
in blagoslov motorjev in motoristov. 
Maša bo na parkirišču pred Domom v 
nedeljo, 12. maja, ob 10. uri. 
 
 

 KULTURA  
 

 

V sredo, 8. maja ob 19. uri bo v graščini 
Novi Klošter spominski večer v čast 
našemu uglednemu rojaku dr. Paulu 
Parinu. Spomnili se ga bomo skozi do-
kumentarno oddajo »In potem Goldy 
reče, to moraš enkrat napisati«, svoje 
spomine nanj pa bodo z nami delili 
tudi nekateri člani društva Slovica. 
 
 

 MOLITVENO SREČANJE  
 

 

V nedeljo, 19. maja bo v Marijini cerkvi 
v Celju molitev za duhovne poklice. 
Pripravljajo jo verniki iz dekanije Kozje, 
a smo povabljeni, da se pridružimo 
tudi iz drugih dekanij in se spomnimo 
naših velikih zgledov vere. Molitvena 
ura bo ob 15.00,  maša ob 16.00. Vodi 
upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek. 


