
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tisti čas je Jezus prišel v neko 
vas in žena z imenom Marta  
ga je sprejela v svojo hišo.  
Imela je sestro,  
ki ji je bilo ime Marija.  
Ta je sedla h Gospodovim 
nogam in poslušala njegovo 
besedo, Marta pa je imela  
s postrežbo veliko dela. 
Pristopila je in rekla:  
»Gospod, ti ni mar, da me je  
sestra pustila sámo streči? Reci 
ji vendar, naj mi pomaga!«  

 

(Lk 10,38-40)  

 
 

 Gospod, naš Bog, sveto Marjeto,  
ki te je resnično ljubila,  

si okrasil z nebeškimi darovi,  
ker ljubiš devištvo.  

Zanjo je Marjeta,  
že v zgodnji mladosti  
prestala mučeništvo.  
Na njeno priprošnjo  

naj tudi mi zvesto  
in pogumno 
 spolnjujemo 

 tvojo voljo in  
prejmemo od tebe  

venec zmage. 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V današnjem evangelijskem odlomku 
beremo takole: »Gospod, ti ni mar, da 
me sestra pušča samo streči? Reci ji 
vendar, naj mi pomaga!« (Lk 10,40). 
Zanimivo je, da je za Marto od vsega 
začetka jasno, kdo ima prav in kdo ne.  
Kdor veliko dela, ima zmeraj prav. 
Njena sestra, ki si preprosto drzne 
sedeti pri Jezusovih nogah in poslu-
šati njegove besede, naj bi končno 
enkrat naredila nekaj koristnega. 
Toda Jezus da prav sestri: »Izvolila 
si je najboljši del, ki ji ga nihče ne bo 
vzel.« 
 

Marta in Marija sta dve strani v nas. 
Marija brez Marte bi bila zgolj pobož-
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no kroženje okrog samega sebe, bi 
bila duhovni narcisizem. Marta brez 
Marije pa bi kmalu postala aktivizem, 
»vidno dokazovanje« z delom, s po-
magajočo ljubeznijo do bližnjega, ki 
pa pogosto gre mimo potreb drugih. 
Tudi v nas je Marta najbrž bolje raz-
vita. Ima boljše argumente. Tudi v 
nas je močnejši glas, da je treba 
narediti nekaj, na kar bomo lahko 
pokazali, iz česar bo nekaj nastalo. 
 

Če si drznemo kot Marija preprosto 
iti v tišino in sedeti pred Gospodom, 
da bi prisluhnili temu, kar nam želi 
povedati, v naši notranjosti takoj 
zadoni Martin glas: »Naredi končno 
nekaj pravega. Toliko dela je. Kako 
lahko kar sedeš in tratiš svoj čas za 
molitev in meditacijo!« V tem prime-
ru se mora Jezus tudi v nas zavzeti 
za Marijo. Marija pusti Jezusa do 
besede. Zaupa mu, da ima povedati 
nekaj novega in pomembnega. Poz-
nam veliko dobrih kristjanov, ki ne 
delajo le veliko, marveč skušajo sebi 
in drugim tudi v svoji pobožnosti kar 
naprej kaj pokazati. Molijo mnoge 
molitve, tudi na verskem področju 
opravljajo svoje delo, a Jezusu sploh 
ne dajo priložnosti, da bi prišel do 
besede. Saj vendar že naredijo vse, 
kar Jezus želi. Zanje šteje le to, da 
lahko opravijo kar največ molitev 
ali pobožnih dejanj, da bi se nato 
mogli ponosno ozreti nazaj.  A to ni 
prava pot.  
 

Opustimo Marto – pridružimo se 
kdaj tudi Mariji. Sedimo k Jezusovim 
nogam. 

 

 

 ŽENA OB ŠTEDILNIKU 

 

 

Gospod ji je odgovóril: 
»Marta, Marta, skrbi in 
vznemirja te veliko stvari, 
a le eno je potrebno. 

Marija si je izbrala boljši del, ki ji ne 
bo odvzet.«  Lk 10, 41–42 
 

Jezus, res si te ne znam predstavljati 
v vlogi nekoga, ki sprejme povabilo 
na kosilo, potem pa ni hvaležen 
tistemu, ki mu je kosilo pripravil. 
 

Gre za to, da ti ne maraš pretiravanj. 
In Marta pretirava: to ni več samo 
gostoljubje, pač pa želja, da bi se pred 
teboj izkazala. 
 

Zagotovo se je tudi Marija ukvarjala s 
pripravami. Drugače bi jo spomnil: 
»Ne kdor mi pravi: Gospod, Gospod 
...« (prim. Matejev evangelij 7,21), 
kajti Očetova volja je, da se gostu 
izkazuje spoštovanje. Toda ona ve, da 
gospodinjska opravila ne zadoščajo. 
Jezus, kako bi nam bilo všeč, da bi se 
lahko pridružili ali Marti ali Mariji. 
Vidiš? Mi smo mojstri v pretiravanju. 
 

Poznam ženske, ki porabijo ves dan 
za pospravljanje hiše. In druge, ki jo 
puščajo umazano, da lahko gredo k 
vsem možnim mašam.  
 

Kristjani, ki hitijo ves dan, tako da 
ne vedo več, komu na čast sploh 
hitijo. In drugi, ki ne vidijo »napol 
mrtvega« brata sredi ceste, ker se 
jim mudi v tempelj (prim. Lukov 
evangelij 10,30). 
 

Jezus, torej, Marta ali Marija?  
Ti: »Marta in Marija!« 
  

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



 

 

 
 

  

 

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., F.T., J.J., J.K., G.B. 
 

 

22. 7..  PONEDELJEK  * Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska ž. 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Milana STIBLA (8. dan) 
 

23. 7.. TOREK  * Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope             
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              16.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              16.30 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

  

… pogreb + Martina Skoka 
… za + Martina SKOKA (pogrebna) 
… za + Franca, Marijo, Marjana GRADIČA, Marijo VOGA 
 

 

24. 7.. SREDA  * Krištof, mučenec * Evfrazija, redovnica                     

 
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Marijo TERGLAV, Ano ČERIN, starše TERGLAV     
 

25. 7..  ČETRTEK  * Jakob Starejši, apostol * Olimpija, vdova, red. ustan. 

 

   
 

 

POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 
POLZELA      19.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marjano KAPITLER 
… molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)  
 

 

26. 7.. PETEK  * Joahim in Ana, starša Device Marije * Emanuel M.  
 

   

 

POLZELA     19.00 
 
 

POLZELA     19.30 

  

… za + Edija MASNECA (obl.), Vinka in Pavlo 
… za + Anico in Stanka KOŠECA 
… za + Anico BAŠIČ                               * maš.:  J.K., S.C., A.Š. 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

27. 7.. SOBOTA  * Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda 

 
 

POLZELA       19.00 
  

… za + Janeza HRAŠARJA 
 

 

28. 7.. NEDELJA  * 17. MED LETOM * Viktor (Zmago) I., papež  
 

   
 

   
    

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 
POLZELA      10.30 

 
 

 G. OLJKA      10.30 
 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                  
… za + Franca OŽIRJA in vse BAJHTOVE  
… za + Angelo LIKEB (obl.), 2 Alojza, Franca TERGLAVA 
… za + Davorja GROFELNIKA (obl.)  
… za + Milana VASLETA                             * maš.:  J.K., A.Š., G.B. 

… za + Zofijo KLEMENČIČ, Naniko, Oskarja JEŽOVNIKA  
… za odvrnitev hude ure                                * maš.:  G.M., S.C.  

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Rok Satler, Založe in nevesta 
Mojca Pevec, Slatina, Ponikva. 
 
 

 

To 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! 

 
 

 

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

 

 

Sv. Marjeta je zavetnica 
kmetov, devic, dojilj, de-
klet, porodnic, žena; proti 
nerodovitnosti, boleznim 
obraza, priprošnjica v 
stiski. Atributi so palma, 
križ, meč, krona, knjiga, 

glavnik, zmaj ob nogah.  
 

 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in nepre-
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo 
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v 
celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki 
bo zvesto hodil za teboj, zaradi 
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče 
skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb-
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi 
evangeliju in odkrivati znamenja časa. 
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zidarn, Andraž 57/b, Koper, 
Andraž 26, Praprotnik, Andraž 57/d. 
Polzela: Polzela II. 

 

 

 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. 
 

 

  KONCERT  
 

 

V nedeljo, 28. julija, ob 19. uri, bo v 
atriju Doma sv. Jožef Celje koncert z 
naslovom Župljani župljanom, in sicer 
bodo ob glasbi spregovorili Primož 
Krt, Ivo Umek, Andrej Gubenšek, Gre-
gor Gubenšek, Anja Logar, Simon in 
Katarina Mlakar, s pesmijo pa Andreja 
Zakonjšek Krt ter Fantje z Jožefovega 
hriba kot skupina in solisti. 


