
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tisti čas je Jezus rekel:  
»Moje ovce  
poslušajo moj glas;  
jaz jih poznam  
in hodijo za menoj.  
Dajem jim večno življenje;  
nikoli se ne bodo pogubile  
in nihče jih ne bo iztrgal  
iz moje roke.« 
 

 (Jn 10,27-28)  

 
 

Gospod Jezus, dobri pastir, daroval si 
svoje življenje, da bi vsi imeli življenje.  

Daj nam, skupnosti verujočih, ki je 

razširjena po vsem svetu, bogastvo 

svojega življenja in nas usposobi, da ga 

bomo izpričali in posredovali drugim. 

Dobri pastir, podari bogastvo svojega 

življenja vsem tistim oseba,  

ki so v službi Cerkve tebi posvečene.  

Osreči jih pri njihovem razdajanju,  

naredi jih neutrudne v službi in  

velikodušne v žrtvovanju.  
Njihov zgled naj odpre  

še srca drugih,  
da bodo slišali  

tvoj klic in  
šli za teboj ... 

 

sv. Janez Pavel II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Božja podoba dobrega pastirja, ki 
ljubeče varuje svoje ovce in skrbi 
zanje, brez težav nadomesti pogosto 
»demonsko podobo boga«. Odnos 
med pastirjem in ovcami, je že od 
nekdaj podoba za skrben, nežen in 
ljubeč odnos med človekom in Bo-
gom. Jagnjeta in ovce, simbol nemoči 
in izgubljenosti, potrebujejo pastirja, 
da bi našli svoje pašnike, da bi bili 
obvarovani nevarnosti, da bi bili spet 
najdeni, ko se znajdejo na napačnih 
in stranskih poteh, ter na ramenih 
pastirja varno prineseni nazaj.  

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Že v Stari zavezi lahko zasledimo, da 
je Bog prisoten pri svojem ljudstvu 
kot utiralec poti in spremljevalec. 
Zanesljiv je ravno v težkih situacijah: 
»Gospod hodi pred teboj; on bo s 
teboj; ne bo te pustil samega in ne 
bo te zapustil …« (prim. 5 Mz 31,8). 
Tako Jahve, mogočni in dobri pastir 
že v Stari zavezi vodi svoje ljudstvo 
iz babilonske sužnosti, o čemer nam 
govori Izaija: »Kakor pastir pase svo-
jo čredo, jo zbira s svojim laktom, 
jagnjeta nosi v svojem naročju, počasi 
vodi doječe« (Iz 40,1). 
 

Janezov evangelij pa se sploh oklene 
metafore pastirja ter opisuje Jezusa 
kot dobrega pastirja, ki varuje ovce 
in zanje daje svoje življenje. V njegovi 
pastirski skrbi Jezus računa tudi z 
lažnimi pastirji v volčji preobleki. 
Takšnim ni mar za ovce, želijo jih le 
izkoristiti in uporabiti za svoje ugod-
nosti. V takšnih lažnih pastirjih zlahka 
prepoznamo »demonskega boga«. 
Jezus svoje črede ne drži skupaj s 
pomočjo prisile, kontrole ali strahu. 
Njegova pastirska skrb temelji na 
odnosu, dobroti in ljubezni.  
 

Dobri pastir ne preži na napake svojih 
ovac, jih ne izsiljuje z njihovimi sla-
bostmi in njihovo krivdo. Dobri pastir 
osvobaja ovce iz njihove zapletenosti 
v zlo. Njegov pogled je dobrohoten 
in čuječe počiva na tistih, ki so nje-
govi. Lahko mu zaupamo. Za svoje 
ovce je dal življenje, da bi mi po nje-
govi smrti in njegovem vstajenju bili 
rešeni in bi imeli večno življenje. 
 

Po: K. Frielingsdorf, Podobe o Bogu 

 

 

 DUHOVNI POKLIC 

 

 

Dobri pastir,  
podari bogastvo 
svojega življenja 
vsem krščanskim 

družinam, da bodo 
goreče v veri in  
v službi Cerkvi, 

in bodo tako omogočile,  

da vzklijejo in zrastejo  

tudi novi duhovni poklici. 
 

Gospod, k tebi prihajam z zaupanjem 
in te prosim, da sprejmeš naš dar. Ni 
drugega kot preprosta molitev za tiste, 
ki so se odločili hoditi za teboj. Majhen 
in skromen je v primerjavi z velikimi 
odločitvami mnogih duhovnikov, re-
dovnikov, redovnic in misijonarjev. 
Naj ob zgledih in priprošnji ljudi, ki 
so se ti popolnoma izročili, tudi v nas 
raste želja, da bi vsi spoznali tvoj načrt 
za svoje življenje in ga v ljubezni in 
zvestobi uresničevali. 

 

Ti si dobri pastir. Kdo si ne želi dobro-
te? Ko hodimo po poti življenja, nas ti 
vedno spremljaš. Ko pademo, nam 
ponujaš roko. Ko stojimo, paziš, da ne 
pademo. Obenem pa nas vedno vabiš, 
naj smo tudi mi dobri. Želiš, da smo 
srečni in da izkazujemo vsem dobroto. 

 

Vsakemu izmed nas si dal mnoge ta-
lente, ki jih moremo uporabiti za svojo 
srečo v poklicu, za katerega se dolo-
čamo. Morda kliče tudi koga izmed nas, 
da bi ti služil kot duhovnik, redovnik 
ali redovnica. Prosimo te, daj mu po-
guma, da se odzove tvojemu klicu. Da 
postane oznanjevalec in delivec Jezusa.                
 

(Po: Vi ste priče) 



 
   

 

 
 

  

12. 5.. NEDELJA  * 4. VELIKONOČNA - DOBREGA PASTIRJA * Pankracij 
 

           
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
POLZELA         10.30 

 
 

G. OLJKA           15.00 

 

… za žive in rajne farane                             * maš.:  J.K., D.Ž. 
… za + Vinka, Danico UŠEN, Franca REZONIČNIKA, Mojco GOLIČNIK   
… za + Nandija (obl.), Pepco KRK, Silva (obl.), starše OŽIR 
… 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) 
 

 

13. 5..  PONEDELJEK  * Fatimska Mati Božja  * Servacij          ŠMARNICE 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Ivano SVETKO (30. dan)) 
 

14. 5.. TOREK  * Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka             ŠMARNICE            
 

 

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

  

… za + Janka PRAPROTNIKA 
… za + Marijo in Franca ter Silva OŽIRJA 
… za + Alojzijo POTEKO                              * maš.:  J.K.,  S.C. 
 

 

15. 5.. SREDA  * Zofija (Sonja), mučenka * Izidor, kmet                 ŠMARNICE                   
 

 

POLZELA           7.00 
POLZELA      19.00 

 

… za + SRNOVRŠNIKOVE 
… v dober namen 
 

16. 5..  ČETRTEK  * Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec            ŠMARNICE 

 

       
 

POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 

 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 
… za + Janka in Rafka LOBNIKA                  * maš.:  J.K., D.Ž. 
 

17. 5.. PETEK  * Jošt, puščavnik * Paskal Bajlon, redovnik             ŠMARNICE  
 

          
 

 

ANDRAŽ    18.00 
POLZELA     19.00 
 

  

… za + Ivanko JANEŽIČ (obl.) 
… za + Marijo TERGLAV, 2 Petra, vse ŠPRONGOVE 
… za + Ivana DROFENIKA, Zaliko STRNIŠA  * maš.:  J.K., D.Ž. 
 

 

18. 5.. SOBOTA  * Janez I., papež, mučenec * Feliks Splitski, muč.     ŠMARNICE      
 

           
 

 

POLZELA       19.00 
  

… za + Ano VASLE (obl.), Nejčija in Pepco DRENOVEC  
… za + Lovrenca (obl.) in Marijano OGRIS 
… za + Marijo in Rastislava SLOKARJA     * m.:  J.K., D.Ž., S.C. 
 

19. 5.. NEDELJA  * 5. VELIKONOČNA  * Krispin, redovnik * Ivo Bretonski 
 

           
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
 

POLZELA         10.30 
 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠEKOVE, GRILOVE    
… za + Angelo MEKLAV (obl.), vse MEKLAVE 
… za + Venčeslava TRATNIKA (obl.)            * maš.:  J.K.,  S.C., D.Ž. 
… za + Vesno SIVEC in Dragico TURKUŠ   
… za + Ivana (obl.) in vse v družini VAŠL   
… za + Marijo in Ivana ŽGANKA 
… za + Riharda LESNIKA (obl.) 
… za + Zvoneta OŽIRJA              * maš.:  J.K., D.Ž., S.C., A.Š., Š.D. 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želijo skleniti 
1.: ženin Mitja Glasenčnik, Podvin pri 
Polzeli; nevesta Nastja Hajdinjak, Pod-
vin pri Polzeli;   2.: ženin Jure Košec, 
Malteška c., Polzela; nevesta Alenka 
Knep, Malteška c., Polzela. 
 
 

 

To nedeljo, 12. maja bo krščen Tim T. 
 
 

 

To 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. 
 
 

 

To nedeljo, 12. maja ob 15. uri bo na 
Gori Oljki srečanje družin. Maša. 
 
 

 

To 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 sredo, 15. maja ob 17.00 bo prva sv. 
spoved za prvoobhajance (1. skupina). 
 
 

 

V četrtek, 16. maja ob 17.00 bo spoved 
za prvoobhajance (2. skupina). 
 
 

 

V četrtek, 16. maja ob 20. uri srečanje 
zakonske skupine. 
 
 

 

V nedeljo, 19. maja bo spoved za starše, 
botre in druge sorodnike prvoobha-
jancev: od 8.45 do 10.00 Andraž, od 
10.15 do 11.30 Polzela. Tuj spovednik.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Satler, Andraž 106, Tominšek, 
Andraž 123, Umbreht, Andraž 101. 
Polzela: Ločica ob Savinji. 

 

 

 KONCERTI  
 

 

           Vokalno instrumentalna skupina 
MARGARETA vabi na koncert ob 20-
letnici delovanja. Koncert bo to nedeljo, 
12. maja, ob  16. uri v domači, župnijski 
cerkvi na Polzeli. Lepo vabljeni! 
  
 

 KULTURA  
 

 

To nedeljo, 12. maja ob 15. uri se bo v 
Kulturnem domu Andraž predstavila 
35 članska folklorna skupina KD Me-
đimurje Velenje: »Pri sosedih«. Splet 
Međimurskih plesov ter međimurske, 
slovenske, dalmatinske, zagorske in 
slavonske pesmi. Tamburaška skupina. 
Dramski, literarni nastop. Razstava in 
pokušina sladkih dobrot. 
 
 

 

V petek, 17. maja od 8. do 16. ure bo 
na gradu Komenda Odprti atelje. So-
delovali bodo ljubiteljski likovniki treh 
občin: Mavrica KD Ivan Cankar Tabor, 
likovniki KD Kisovec in likovniki KUD 
Polzela. Vabljeni na brezplačen ogled 
dogodka, ki bo potekal ob primernem 
vremenu na grajski ploščadi, sicer pa 
v razstavnem prostoru gradu. Ob 16. 
uri bo postavitev razstave. 
 
 

 

V nedeljo, 19. maja ob 16. uri bo v cerk-
vi Sv. Križa na Gori Oljki 21. srečanje 
pevskih zborov in vokalnih skupin 
Občine Polzela: Bomo eno zapeli. 
 
 

 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. 


