
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tisti čas je vstal neki učitelj 
postave, ki je skušal Jezusa:  
»Učenik, kaj naj storim,  
da dosežem večno življenje?«  
On pa mu je rekel:  
»Kaj je pisano v postavi?  
Kako bereš?«  
Ta je odgovoril:  
»Ljubi Gospoda, svojega Boga, 
z vsem srcem in vso dušo,  
in vso močjo in vsem mišljenjem,  
in svojega bližnjega  
kakor sam sebe.«  
»Prav si odgovoril,« mu je rekel,  
»to izvršuj in boš živel.« 

 

(Lk 10,25-28)  

 
 

Gospod, odpri nam oči, da te bomo videli 
v svojih bratih in v svojih sestrah.  

Gospod, odpri nam ušesa,  
da bi mogli slišati … 

Gospod, odpri nam srce,  
da se bomo naučili  

ljubiti drug drugega,  
kakor nas ljubiš ti. 

Gospod, podari nam  
znova svojega Duha,  

da postanemo  
eno srce in ena duša.  

 

Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangeljska prilika, ki jo pripoveduje 
evangelist Luka, je del vrste prizorov 
in dogodkov, ki so vzeti iz vsakdan-
jega življenja in s katerimi nam Jezus 
pomaga razumeti globine Božje lju-
bezni do vsakega človeka, posebej 
do tistih, ki trpijo zaradi bolezni ali 
bolečin. S sklepnimi besedami iz 
prilike o usmiljenem Samarijanu: 
»Pojdi in ti delaj prav tako«, Gospod 
tudi pokaže odnos, ki naj bi ga imel 
vsak njegov učenec do drugih, pose-
bej tistih v potrebi.  
 

Različni cerkveni očetje so v usmilje-
nem Samarijanu videli Jezusa samega; 
v človeku, ki je padel med razbojnike 
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pa Adama, našo pravo človeškost, 
anjeno in zmedeno zaradi greha. 
Jezus je sin Boga, ki pokaže zvesto, 
večno in brezmejno Očetovo ljube-
zen. Jezus pa je tudi tisti, ki se je 
kot Bog ponižal in z učlovečenjem 
prevzel človeško naravo, se približal 
človeškemu trpljenju celo do spusta 
pred pekel, kot molimo v apostolski 
veroizpovedi, da bi človeštvu prinesel 
upanje in svetlobo. Jezus se ni lju-
bosumno oklepal svoje enakosti z 
Bogom, ampak usmiljeno gleda na 
brezno človeškega trpljenja ter po-
darja olje tolažbe in vino upanja. 
 

Prilika o usmiljenem Samarijanu 
prinaša predvsem dve pomembni 
pojasnili. Medtem ko se je pojem 
»bližnji« dotlej bistveno nanašal na 
člane istega naroda in na tujce, ki so 
se naselili v izraelski deželi, torej 
na skupnost, ki je bila solidarna z 
deželo in ljudstvom, je ta meja zdaj 
odstranjena: vsak, ki me potrebuje 
in kateremu lahko pomagam, je moj 
bližnji. Pojem »bližnji« je posplošen, 
vendar ostane konkreten. Čeprav 
se razširi na vse ljudi, pa vendar ne 
ostane izraz neke splošne abstraktne 
ljubezni, ampak zahteva mojo dejavno 
zavzetost povsod. Naloga Cerkve je, 
da vedno znova pojasnjuje povezavo 
med oddaljenostjo in bližino za prak-
tično življenje svojih članov.  
 

Po: Benedikt XVI. 
 
 
 

 

 

Kdor ne živi v miru z Bogom,  
nima miru v sebi in zato ne živi  
v miru z drugimi.          (sv. Janez Bosko) 

 

 

 BESEDA BLIZU TEBE 

 

 

»Kajti ta zapoved, ki ti jo da-

nes dajem, zate ni pretežka 

in ti ni predaleč. Ni na nebu, 

da bi mogel reči: ›Kdo se bo za nas po-

vzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo 

dá slišati, da jo bomo mogli izpolníti?‹ 

Tudi ni ónkraj mórja, da bi mogel reči: 

›Kdo se bo za nas odpravil čez morje, 

da nam jo prinese in jo dá slišati, da jo 

bomo mogli izpolniti?‹ Kajti prav blizu 

tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem 

srcu, da jo lahko izpolnjuješ.« 
     5 Mz 30,11–14 

 

Ta nesrečna zvijačnost, žal marsikdaj 
uspešna, da so enačili Cerkev z državo 
in dosegli, da je krščanska morala 
postala državni zakon, je ustvarila 
mišljenje, da je predlog krščanskega 
življenja zakon, ki nam je vsiljen od 
zunaj. 
 

Posledica: zakonu, ki nam ga kdo vsiljuje 
od zunaj, se je dobro upreti, ker omejuje 
svobodo.  
 

V resnici pa Božji zakon ni postavljen 
od zunaj; ni opeka, ki pade na glavo. 
Izhaja iz človekove notranjosti in razo-
deva tisto, po čemer v največji globini 
hrepeni človekovo srce in kar išče, da 
bi doseglo resnično svobodo. 
  

Krščanske morale nikoli ni mogoče 
vsiljevati. Treba jo je izbrati. Moralna 
vzgoja ne pomeni vcepljati drugemu 
človeku navado, da bo izpolnjeval 
zakone. Z moralno vzgojo se človek 
vadi, da se nauči prisluhniti najbolj 
resničnim in prvobitnim potrebam 
svojega bitja.                      Po: T. Lasconi 



 

 
 

 
 

  

 

14. 7.. NEDELJA  * 15. MED LETOM * Kamil de Lellis, duh. r.u.  
 

   
 

   
    

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA              10.30 

 

;   ANDRAŽ        9.00   … za + Ivana SITARJA 
… za + Angelo URATNIK in vse TÓMAŽOVE  
… za + Jožico in Ignaca ROMIHA 
… za + Vincenca KOMPANA (obl.) 
… za + Marijo in Ivana ŽGANKA        * maš.:  J.K., A.Š., S.C., G.B. 
 

 

15. 7..  PONEDELJEK  * Bonaventura, škof, c. u. * Vladimir Kijevski 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

 

… za + Milana STIBLA (pogrebna) 
… za + Vinka KOMPANA (obl.)       
 

16. 7.. TOREK  * Karmelska Mati Božja (Karmen) * Marija m. P., r. u.             
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
ANDRAŽ    20.00 

  

… za + Janka ŽURBIJA 
… za + Darinko in Ivana PLASKANA. 
 

 

17. 7.. SREDA  * Aleš, spokornik * Leon IV., papež * Hedvika Poljska, k.                    
 

 

POLZELA           7.00 
 

… za + Jožefo in Karla ZAVRŠNIKA     
… za + Janeza BRAČUNA (30. dan)                  * maš.:  J.K., S.C. 
 

18. 7..  ČETRTEK  * Elij iz Koštabone, diakon, mučenec * Arnold, državnik 

 

   
 

 

POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 
POLZELA      19.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Vero KUNSTEK 
… molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)  
 

 

19. 7.. PETEK  * Arsenij Veliki, puščavnik * Makrina Mlajša, devica   
 

   

 

POLZELA     15.00 
ANDRAŽ    18.00 
POLZELA     19.00 

 
POLZELA     19.30 

  

… v zahvalo ob sklepu oratorija 
… za + Jožico in Srečka PIŽORNA (obl.) 
… za + Danijela TURNŠKA (obl.) 
… za + Marjana MEŠIČA                               * maš.:  J.K., S.C. 
… koncert VIS Margareta z gosti 
 

 

20. 7.. SOBOTA  *  Marjeta Antiohijska, muč., zavetnica župnije Polzela 
 

   

 

POLZELA       15.00 
POLZELA       19.00 
 

  

… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… za + Marjeto in Antona MELANŠKA 
… za + Davida VELEPIČA                             * maš.:  J.K., S.C. 
 

 

21. 7.. NEDELJA  * 16. MED LETOM * ŠMARJETNA * Krištofova  
 

   
 

   
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
 
 

POLZELA          10.00 

 

… za žive in rajne farane                         / OGRAJENŠKA 
… za + Srečka, starše BRINOVŠEK (obl.), Ivano, Antona  
… za + Heleno, Štefana BRUNŠKA, Marijo, Ivana JELENA 
… za + Ano MAJHENIČ in vse ZAGORČEVE 
… za + Kristino KUŽNIK (30. dan)        * maš.:  J.K., A.Š., S.C., G.B. 

… za + Franca PRAŽNIKARJA in Dragico STERNAD  
… za + Marijo in Alojza ŠTEFANČIČA, vse BRBONOVE 
… za + Franca KOLARJA (obl.), starše, Ivana VAINCERLA 
… za + Edija VELERJA in Greto KOLAR 
… za + Alojza SATLERJA            * maš.:  M.T., J.K., A.Š., S.C., G.B. 
 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Dušan Hlupič, Latkova vas (prej 
Ločica ob Savinji) in nevesta Lilijana 
Okorn, Latkova vas (prej Orova vas). 

 
 

 

To nedeljo se z mašo ob 10.30 prične 
Oratorij 2019. Voditelju, animatorjem 
in otrokom želimo lepo druženje, prija-
teljstvo, razigranost, veselje, pa seveda 
tudi duhovno bogat teden. Oratorij bo 
trajal do petka, 19. julija, ko bo ob 15. 
uri zaključna sv. maša. 
 
 

 

To nedeljo, 14. julija bo krščena Maruša 
O., Polzela.  (Sv. Marija Brezmadežna).  
 
 

 

V petek, 19. julija po večerni maši bo 
na Polzeli tradicionalni koncert VIS 
Margareta. Ta glasbeni dogodek je 
uvertura v praznovanje godu farne 
zavetnice sv. Marjete. 
 
 

 

V soboto, 20. julija je god sv. Marjete. 
Sv. maša v čast svetnici bo ob 19. uri. 
Po njej priprava prireditvenega pros-
tora pred cerkvijo in druženje.  
 
 

 

V nedeljo, 21. julija glavna slovesnost 
ob godu župnijske zavetnice. Ob 10. uri 
bo msgr. dr. Marjan Turnšek, nadškof,  
daroval slovesno sv. mašo. Po njej bo 
procesija z Najsvetejšim. Potem pa po- 
gostitev in prijateljsko druženje pred 
cerkvijo. Vzemite si čas in pridite! 
 
 

 

V nedeljo, 21. julija bo krščena Amelie 
R., Ločica ob Savinji. God: 10. julija.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Blagotinšek, Andraž 9/b, 
Obu, Andraž 9/a, Kotnik, Andraž 7. 
Polzela: Polzela II. 

 

 

  PECIVO - ŠMARJETNA NEDELJA  
 

 

Pecivo za družabno srečanje v nedeljo 
naj bi se peklo po celi župniji. Zbiranje 
peciva bo v župnišču, v soboto, 20. 
julija, od 14.30 do 16. ure. Zaželena je 
priprava peciva na primernih plad-
njih, da se ga lahko takoj postreže. 
Prav bo prišel tudi kakšen hlebec 
domačega kruha. 
 
 

 DNEVI ZA STAREJŠE 
 

 

Od nedelje 28. julija, do četrtka 1. av-
gusta (pričetek ob 18.00, sklep s ko-
silom) bodo v Domu sv. Jožef Celje 
“Duhovno počitniški dnevi za starejše” 
- skupno bivanje, počitniško druženje, 
duhovno bogate vsebine, zanimive 
delavnice, pester kulturni program, 
romanja. Vsebina srečanja bo življenje, 
delo in duhovnost bl. škofa Antona 
Martina Slomška. Prijave do 26. julija 
na 059-073-800 ali info@jozef.si. 
 

 

 VIŠARSKI DNEVI MLADIH  
 

 

Rafaelova družba vabi mlade med 18. 
in 35. letom na poletne Višarske dneve, 
ki bodo od četrtka, 1. avgusta, do ne-
delje, 4. avgusta. Pot bo najprej vodila 
v Porabje. Ogledi Gornjega Senika, spo-
minske hiše 'porabskega čedermaca' 
Janoša Kuharja, Monoštra, Števanov-
cev, Andovcev, razglednega stolpa, 
srečevanja z domačimi ljudmi.  Pot bo 
v nadaljevanju vodila k Slovencem na 
avstrijskem Štajerskem. Ogled mesta 
Gradec in v njem iskanje slovenskih 
sledi. Druženje pa bo sklenjeno z vzpo-
nom na Svete Višarje z udeležbo na 
Romanju treh Slovenij. Prijave: 01 438 
30 50 ali rafaelova.druzba@siol.net. 


