
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tisti čas je Jezus povzdignil oči 
k nebu in molil: »Sveti Oče, ne 
prosim samo  za té, ampak tudi 
za tiste, ki bodo po njihovi 
besedi verovali vame:  
da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, 
v meni in jaz v tebi, da bi bili 
tudi oni v naju, da bo svet 
veroval, da si me ti poslal.  
In jaz sem jim dal veličastvo,  
ki si ga dal meni, da bi bili eno,  
kakor sva midva eno:  
jaz v njih in ti v meni,  
da bi bili popolnoma eno.  
Naj svet spozna, da si me ti 
poslal in da si jih ljubil,  
kakor si ljubil mene. 

 

 (Jn 17,20-23)  

 
 

V 1. berilu je opisan sv. Štefan, mučenec. 
Skozi zgodovino jih je bilo še veliko ... 

Vsako obsojanje, vsaka žalitev, 
pomeni »kamnanje« sočloveka.  

Smo sposobni narediti  
korak naprej ali ostajamo  

pri kamnih, obsojanju, žalitvah?  
Vsak dan poskušajmo  

slediti Jezusovi prošnji:  
»Bodite eno!«  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ljudje obstajamo in delujemo na 
zemlji v mejah svojega časovnega 
bivanja. Ko nas še ni bilo, se za nas 
ni vedelo, ko izginemo, izgine tudi 
sled za nami. 
 

Z Jezusom je drugače. Pred začetkom 
sveta je že bil pri Očetu, eno z njim v 
slavi in ljubezni. Sedaj je med svojimi 
učenci in jim razkriva resnico o Očetu 
in sebi. Tudi učenci bodo v Očetu, če 
ga bodo ljubili in če se bodo med se-
boj ljubili. Mi, ki smo krščeni, smo ti 
učenci, ki ga iz dneva v dan spozna-
vamo. Njega in po Njem tudi Očeta. 
Ta je nad vsemi in nam vsem daje, 
da lahko smo. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Je pa res, da ima Jezus pred seboj 
tudi prihodnost. Tudi mi jo imamo, 
vendar je ne vidimo. Jezus v duhu 
gleda množice tistih, ki bodo po oz-
nanjevanju njegovih učencev vanj 
verovali. Vidi tiste, ki bodo rajši pus-
tili preliti svojo kri, kot bi se odpove-
dali njegovi ljubezni. Vidi spokorne 
menihe, ki bodo v samoti posvečevali 
sebe in svet. Vidi redovnike in redov-
nice v samostanih, dušne pastirje po 
župnijah, škofe in papeže, ki bodo 
utrjevali evangelij med vernimi. Vidi 
misijonarje, kako nosijo njegovo 
veselo oznanilo novim narodom. 
Vidi, kako v srcih preprostih, a tudi 
v srcih izobraženih, starih in mladih, 
zdravih in bolnih, v tebi in v meni, 
klije seme njegove besede. Seme 
njegove ljubezni. Seme miru in po-
vezanosti. Vse to Jezus vidi in za vse 
te množice moli, da bi bili v njem in 
v Očetu vsi eno sedaj in v večnosti.  
 

Res je, vidi tudi mene in tebe. In ne 
pozabi: za oba moli! Da bi spoznali 
to veliko skrivnost. Da bi verovali. 
Da bi začutili, da smo ljubljeni in da 
bi lahko to neizmerno ljubezen in 
vero širili tudi med druge. Tako bi 
tudi ti po nas spoznavali Jezusa, ki 
je v Očetu. To je pot, po kateri bomo 
lahko tudi mi nekoč pri Očetu, pri 
katerem pa nismo zgolj sled v več-
nosti, ampak enkratni, neponovljivi, 
ustvarjeni za njegovo, našo skupno 
brezčasno domovino. 
 

Po: Beseda da Besedo 
 

 
 
 

 

Prihodnja nedelja je binkoštna. 
Veselimo se darov Svetega Duha! 

 

 

 DA BI BILI VSI ENO 

 

 

... Da bi bili vsi eno, kakor 
si ti, Oče, v meni in jaz v 
tebi, da bi bili tudi oni v 
naju, da bo svet veroval, 

da si me ti poslal. (prim. Jn 17,21) 
 

Gospod Jezus,  
ti si nam naročil, naj  molimo, v 
gotovosti, da smo uslišani. 
Mi pa se pritožujemo,  
ker se nam zdi,  
da gredo naše molitve v prazno. 
Radi bi, da bi bil Oče  
kakor avtomat za pijače ali kavo: 
vanj vržeš kovanec in dobiš, kar želiš. 
Radi bi, da bi nas Oče uslišal v skladu z 
našim življenjskim ritmom, 
koledarjem in uro. 
 

Motimo se, Gospod Jezus. 
Ni Bog tisti, ki lahko postane kakor mi, 
pač pa moramo mi postati kakor on. 
 

Pomislim na tvojo molitev  
pri zadnji večerji,  
preden si bil izdan,  
preden so te prijeli in umorili. 
V najbolj dramatičnem trenutku 
svojega življenja si prosil Očeta: 
»Da bi bili vsi eno!« 
 

Gospod Jezus,  
tvoja molitev še ni uslišana: 
minilo je že dva tisoč let,  
kristjani pa so razdeljeni  
bolj kot kdaj koli. 
 

Gospod Jezus, pomagaj nam,  
da bomo sprejeli Očetove čase  
in se prepustili njegovemu koledarju. 
 

T. Lasconi, 365+1 dan s teboj 



 
   

 

 
 

  

 

2. 6.. NEDELJA  * 7. VELIKONOČNA – SREDSTEV DRUŽB. OBVEŠČ. 
 

  1 
     
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ   10.00 

  1. SV. OBHAILO 
 

POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne farane                
… za + Rudija JEROMLA (obl.), Štefana, Frančiško SEŠEL    
… za + Jožeta MEKLAVA (obl.), mamo Angelo  * m.:  J.K., S.C. 
… za + Jurija SLATINJEKA 
… za + Marjana NOVAKA                              * maš.:  S.P., D.P. 
 

 

3. 66..  PONEDELJEK  * Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Janeza HRAŠARJA (7. dan) 
 

4. 6.. TOREK  * Peter Veronski, redovnik, mučenec * Kvirin iz Siska, šk.             
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za + Filipa in Ano BELOGLAVC 
 

 

5. 6.. SREDA  * Bonifacij, škof, mučenec * Igor, knez                    

 
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Vido CVENK (obl.) in Franca 
 

6. 6..  ČETRTEK  * Norbert, škof, redovni ustanovitelj * Gilbert, opat 

 

  1 
 

 

POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 
 
 
ANDRAŽ    20.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Franca ŠTAHLA (8. dan) 
… za + Janeza CUKJATIJA                           * maš.:  J.K., D.P.                        
… molitev pred Najsvetejšim - za duhovne poklice 
… za + Andreja KUŽNIKA in starše UČAKAR 
  

7. 6.. PETEK  * Robert Newminstrski, opat * Prvi mučenci tržaške cerkve   
 

  1 
 

 

POLZELA     18.30 
POLZELA     19.00 
POLZELA     19.30 
ANDRAŽ    19.45 
ANDRAŽ    20.15 

  

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… v čast Srcu Jezusovemu    
… molitev, slavljenje pred Najsvetešim 

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… v čast Srcu Jezusovemu 
 

 

8. 6.. SOBOTA  * Medard, škof * Viljem Angleški, škof                 
 

  1 
 

 

POLZELA       19.00 
 
 

POLZELA       19.30 

  

… za + Alojza HOJNIKA (obl.) in Ljudmilo                         
… za + Franca PREŠIČKA 
… v čast Marijinemu Srcu                     * maš.:  J.K., S.C. D.P. 
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 
 

 

9. 6.. NEDELJA  * BINKOŠTI * Primož in Felicijan, mučenca  
 

   
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 
POLZELA      10.30 

 
 

G. OLJKA           15.00 

 

… za žive in rajne farane                
… za + Janka PRAPROTNIKA 
… za + Jožefo ROJŠEK (obl.), Ivana in Ivanko 
… za + Štefko FUŽIR (obl.), Milana in Franca 
… za + ZAGERJEVE in KAMŠAKOVE       * maš.:  J.K., D.P., S.C. 

… po namenu 
  

 

 
 

     

 

Ni ljubezni brez upanja in ni upanja brez ljubezni,  
ne enega ne druga pa ni brez vere.         (sv. Avguštin) 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
1. ženin Jože Delopst, Veliki vrh, Šmart-
no ob Paki in nevesta Tjaša Govedič, 
Veliki vrh, prej Polzela. 
 
 

 

To nedeljo, 2. junija bo v Andražu prvo 
sv. obhajilo. Začetek ob 10. uri. 
 
 

 

To torek, 4. junija v Celju tečaj pripra-
ve za starše in botre na krst. 
 
 

 

V četrtek, 6. junija po mašah molitev 
za duhovne poklice in blagoslov z Naj-
svetejšim.  
 
 

 

V petek, 7. junija (prvi v mesecu) bo 
na Polzeli in v Andražu pobožnost v 
čast Srcu Jezusovemu in blagoslov z 
Najsvetejšim. 
 
 

 

V soboto, 8. junija srečanje zakonske 
skupine Jeruzalem.  
 
 

 

V nedeljo, 9. junija bo zaključek vero-
učnega leta. Skupaj s spričevali bodo 
otroci prejeli tudi vabilo na letošnji 
oratorija (od 15. do 19. julija). Čimprej 
izpolnite prijavnico in jo oddajte vo-
ditelju Eriku, animatorjem, katehistinji 
ali v župnijski pisarni.  
 
 

 

V nedeljo, 9. junija bodo krščeni: Tian 
Š, Andraž; Ana K., Polzela; Taja Alisa, 
Ločica; Bor K., Polzela. 
 
 

 

V nedeljo, 9. junija ob 15. uri bo maša 
na Gori Oljki. Binkoštna nedelja. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Pižorn, Andraž 20, Ograjen-
šek, Andraž 20/b, Majhenič, Andraž 
17/b. Polzela: Orova vas. 

 

 

 GLASBA  
 

 

To nedeljo, 2. junija, ob 19. uri bo v 
atriju Doma sv. Jožef Celje nastop dveh 
priznanih zborov, in sicer Moškega 
pevskega zbora Vres in Koroškega 
okteta. 
 
 

 

V nedeljo, 2. junija bo pri maši ob 10.30 
na Polzeli z igranjem sodeloval znani 
ansambel »Dominik« iz Žalca. Po maši 
bodo na razpolago njihove zgoščenke. 
Kakšna nagrada v obliki prostovolj-
nega daru ne bo odveč. Hvala! 
 
 

 

V nedeljo, 9. junija ob 19.00 bo v ba-
ziliki Matere Božje v Petrovčah letni 
koncert duhovniškega okteta Oremus. 
 
 

 SREČANJE 
 

 

V sredo, 12. junija srečanje duhovnikov 
Škofije Celje - Dies sanctificationis. Ob 
10. uri v župnijski cerkvi na Svetini sv. 
maša, zatem prijateljsko druženje. 
 
 

 

V petek, 14. junija, ob 18. uri bo na 
Sladki Gori zaključno srečanje kate-
histinj in katehistov Škofije Celje. 
 
 

 POČITNICE MALO DRUGAČE 
 

 

V Župniji Griže tudi letos pripravljajo 
za čas počitnic počitnikovanje otrok 
od 1. do 9. razreda v Ankaranu. Bivajo 
v župnijskem domu ob cerkvi sv. Niko-
laja, kopanje pa je v kopališču Adria 
(plaža, bazen). Prva skupina od 8. do 
14. julija. Druga skupina od 14. do 20. 
julija. Cena 155 €. Info.: 710 01 30. 
 
 

 MISEL 
 

 

Če v našem srcu ni Božjega ognja, nje-
gove ljubezni, njegove miline, kako 
naj mi, ubogi grešniki, ogrejemo srca 
bližnjih?  (papež Frančišek) 


