
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Ako me ljubite,  
ohraníte moje zapovedi.  
In jaz bom prosil Očeta  
in vam bo dal  
drugega Tolažnika,  
da ostane pri vas vekomaj.  
Tolažnik Sveti Duh pa,  
ki ga bo Oče poslal  
v mojem imenu, vas bo  
učil vsega in spomnil vsega, 
kar sem vam povedal. 
 

 (Jn 14,15-16.26)  

 
 

Sveti Duh kot »prijatelj«, ki ga je Bog 
podaril človeku, da mu stoji ob strani? 
Zakaj pa ne?! Sveti Duh daje človeku 

pogum, s svojo ljubeznijo nas spreminja,  
iz nas izvabi dobro in najboljše. 

Njegova bližina nas ozdravlja,  
nas potolaži.  

Je nekaj tihega  
in nežnega, kar  

moramo zaščititi. 
... Je Božja moč  

in ljubezen,  
ki me obdaja 

 – v katero se lahko  
vselej potopim. 

 

A. Schwarz, Odvalimo kamen ...  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po desetih dneh pričakovanja in mo-
litve je Jezus izpolnil svojo obljubo. 
Zgodilo se je nenadoma, nepričako-
vano, na presenetljiv način. To je 
povsem v skladu z delovanjem Bož-
jega Duha, ki »veje, kjer hoče, in nihče 
ne ve, od kod prihaja in kam gre«. 
Apostoli so doživeli prihod Svetega 
Duha kakor vihar, ki se nenadoma 
utrga z gore, kakor ogenj, ki nekje 
vzplapola iz neznanega vzroka. Ka-
kor da bi se odprle vse zapornice 
neba, je vdrl Božji Duh na svet. V 
trenutku je Sveti Duh boječe apos-
tole, ki so se bali za svoje življenje in 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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so se skrivali pred javnostjo, naredil 
za močne, junaške pričevalce za križa-
nega in od mrtvih vstalega Kristusa. 
To, kar jim je bilo prej v Jezusovem 
govorjenju in ravnanju nerazumljivo, 
jim je zdaj nenadoma postalo jasno. 
 

Apostoli so bili tako prevzeti z vsemi 
temi spoznanji in doživetji, da sami 
sebe niso več prepoznali. Zdelo se je, 
kakor da bi bili pijani; kakor da se je 
vse okrog njih spremenilo. Vsega 
tega niso mogli več obdržati zase, 
morali so med ljudi, morali so jim 
oznaniti veliko novico, veliko srečo, 
ki so jo doživljali. Odslej jih nobena 
stvar, ne ječa in niti grožnja s smrtjo, 
ne bodo mogli več zadržati, da ne bi 
vsemu svetu oznanili velike novice 
o Božji ljubezni, ki se nam je razodela 
v Jezusu Kristusu. 
 

Apostoli so pogumno odprli vrata 
in stopili pred množico ljudi, vabili 
k spreobrnjenju in širili veselo oz-
nanilo. Pot zveličanja, ki se nam po 
spreobrnjenju in krstu v moči Svete-
ga Duha odpira prav vsem. Tudi nam, 
ki smo že bili krščeni in smo prejeli 
dar Svetega Duha, ostaja še vedno 
naloga spreobračanja, kajti spreobr-
nitev ni le enkraten proces, ampak 
je trajna pot, po kateri moramo hoditi. 
Nenehno smo namreč pod vplivom 
hudobnega duha in svoje slabotne 
narave, ki je nagnjena k slabemu, 
zato se moramo tudi nenehno boriti 
proti tem silam. V moči Sv. Duha nam 
to lahko uspe. Odprimo se njegovi 
moči. Dal nam bo tolažbo, moč in 
pogum. 
 

Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del 

 

 

 OGENJ SVETEGA DUHA 

 

 

Danes se mnogi počutijo 
prazni, izgoreli. Sindrom 
izgorelosti razsaja pred-

vsem pri ljudeh v socialnih poklicih, 
ki se razdajajo za druge. Samo kdor 
gori, lahko izgori. Toda ti ljudje so po-
zabili, da bi čuvali svoj notranji ogenj, 
kar razume Henry Nouwen kot nalogo 
duhovnega življenja. Ves čas so imeli 
odprta vrata svojega ognjišča – in tako 
je tam ostal le pepel. Ničesar več ne mo-
rejo dati, so resignirani in razočarani, 
brez moči in brez žerjavice. 
 

Binkošti nam želijo povedati, da v glo-
bini našega srca ni izgoreli pepel, ampak 
žerjavica, ki nam zmore na novo raz-
plamteti dušo in telo. Za binkošti ne 
oblačimo kar tako rdečih liturgičnih 
oblačil – naj nas spominjajo na to not-
ranjo žerjavico, ki jo nosimo v sebi.  
Praznujmo prihod Svetega Duha, da 
ta žerjavica v nas ponovno zagori v 
novem ognju, ob katerem se bodo drugi 
greli in veselili – in odkrivali svojo 
lastno živost ... 
 

Zaupaj v to, da v tebi žari ogenj Svetega 
Duha, ogenj ljubezni, živosti, fantazije 
in moči! Čuvaj ta ogenj v sebi, da ti ne 
poide. A ta ogenj gori v tebi, da te vedno 
greje, čisti in obnavlja, da bo vse v tebi 
prežeto z Božjo ljubeznijo. Če ga boš 
dobro čuval in ohranjal, se bodo ob 
tvojem ognju lahko greli tudi drugi. 
Njihove oči bodo žarele in v njih bo 
zasijalo novo življenje. 
 

Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje 
 
 

 
 

 
 

O pridi, Stvarnik, Sveti Duh,  
obišči nas, ki tvoji smo! 



 
   

 

 
 

  

 

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

   
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 
POLZELA      10.30 

 
 

G. OLJKA           15.00 
ANDRAŽ    16.45 

 

… 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 
… za + Ivana PLASKANA (pogrebna) 
 

 

10. 66..  PONEDELJEK  * Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek 
      

SOLČAVA      11.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

 

… v dober namen 
… za + Zorana ŠTOKA (obl.) 
 

11. 6.. TOREK  * Barnaba, apostol * Janez Fakunski, redovnik              
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za + Zinko in Milana TERGLAVA, ŠPRONGOVE 
… za + Venčeslava VAŠLA 
… v zahvalo                                           * maš.:  J.K., G.B., A.Š. 
 

 

12. 6.. SREDA  * Eskil, mučenec * Adelajda, devica, redovnica                     

 
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Jožefo in Karla ZAVRŠNIKA 
 

13. 6..  ČETRTEK  * Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj 
 

   
 

 

POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 
 
POLZELA      19.30 
ANDRAŽ    20.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Antona PESJAKA ter sinova Tončija in Petra 
… za + Alojza LIKEBA (obl.) in njegove starše  * m.:  J.K., G.B. 

… molitev za duhovne poklice (molitvena s.) 
… za + Zvoneta OŽIRJA                                
  

14. 6.. PETEK  * Valerij in Rufin, mučenca * Rihard, opat   
 

   
 

 

POLZELA     19.00 
 

POLZELA     19.30 

  

… za + Rozalijo (o.), Andreja KORBERJA, Nevenko PETRUŠKA   
… za + Marijo (obl.) in Stanka ml. NOVAKA    * maš.:  J.K., G.B. 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

15. 6.. SOBOTA  * Vid, mučenec * Germana Cousin, devica               KVATRE 
 

   
 

 

POLZELA       19.00 
 
 

ANDRAŽ    20.00 

  

… za + Andreja ŽGANKA, starše ULAGA, Marijo ULAGA 
… za + Adelo JESENEK 
… za + Franca ŠTORA (8. dan)                * maš.:  J.K., , G.B., S.C.                    
… za + Antona, Ivanko BRINOVŠEK, Jožeta BRINOVEC 
… za + Marijano PUNCER (8. dan)                     * maš.:  J.K., G.B. 
 

 

16. 6.. NEDELJA  * SVETA TROJICA * Marija Terezija Scherer, red.  
 

   
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
G. OLJKA      10.30 

 

… za žive in rajne farane                
… za + Sebastjana JELENA 
… za + Ivana PLASKANA (8. dan)                       * maš.:  J.K., G.B. 
… za zdravje (S.) 
 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 9. junija, 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, v župnišču. 
 
 

 

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

 

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

 

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. 
 
 

 

V soboto, 15. junija vabimo na 51. vse-
slovensko romanje bolnikov, invalidov 
in ostarelih na Brezje. S parkirišča pred 
občinsko stavbo bo avtobus odpeljal 
ob 7.30. Predviden povratek ob 17.00. 
Priporočen prispevek za kosilo in pre-
voz je 20 €. Prijave v župnišču do srede, 
12. junija. Ob prijavi navedite, če potre-
bujete spremstvo ali invalidske pripo-
močke. Vabi Župnijska Karitas Polzela. 
 
 

 

V nedeljo, 16. junija bosta krščena: 
Žak V., Breg; Aleksej S., Polzela. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Plaskan, Andraž 32, Sitar, 
Andraž 32/a, Draksler, Andraž 32/c, 
Plaskan Hodnik, Andraž 32/b. Na 
Polzeli: Orova vas. 

 

 

 OBISK VELIKEGA MOJSTRA 
 

 

V nedeljo, 16. junija bo pol enajsta maša 
na Gori Oljki. Slovensko skupnost Mal-
teškega reda bo obiskal veliki mojster 
malteškega reda. Skupaj z verniki iz  
krajev njihove nekdanje postojanke 
bo obhajal to zahvalno daritev. Prav 
in lepo bo, da se maše na Gori Oljki 
udeleži čim več ljudi, zato je na Polzeli 
ob 10.30 ne bo. Pridite na Goro! Po 
maši bo župan Občine Polzela pripravil 
slavnostni sprejem velikega mojstra 
na gradu Komenda.  
 

Če nikakor nebi mogli priti ob 10.30 na 
Goro Oljko, navajam še nekaj možnosti 
za udeležbo: 7.00 Polzela, 9.00 Andraž, 
10.00 Šempeter, 10.00 Braslovče.  
 
 

 SREČANJE OTROŠKIH ZBOROV 
 

 

V nedeljo, 16. junija ob 16. uri bo na 
Polzeli tradicionalno srečanje cerkve-
nih otroških pevskih zborov. Radi jim 
pridimo prisluhnit in jih nagradit z 
aplavzom. 
 
 

 GLASBA  
 

 

To nedeljo, 9. junija ob 19.00 bo v ba-
ziliki Matere Božje v Petrovčah letni 
koncert duhovniškega okteta Oremus. 
Oktet združuje duhovnike ljubljanske 
in novomeške škofije. Z koncertom se 
želijo zahvaliti Bogu za svoj duhovniš-
ki poklic, Mariji za varstvo in pomoč 
ter izkazati čast domovini Sloveniji. 
 
 

 SREČANJE DRUŽIN 
 

 

Od 14. do 16. junija bo ob Dvorcu Viso-
ko v Poljanski dolini 13. Festivala dru-
žin. Pripravljen je bogat program za 
otroke in zakonce. Tudi družinski sv. 
maši. Informacije: festival-druzin.si. 


