
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Rekel jim je:  
»Kadar mólite, recite: Oče!  
Posvečeno bodi tvoje ime. 
Pridi tvoje kraljestvo.  
Naš vsakdanji kruh nam dajaj 
od dne do dne 
in odpústi nam naše grehe,  
saj tudi mi odpuščamo  
vsakomur, ki nam je dolžan,  
in ne daj, da pademo  
v skušnjavo!« 

 

(Lk 11,2-4)  

 
 

 Verujemo, da molitev spreminja ljudi in 
dogodke in ne samo človeka, ki moli.  

Molitev je zato ena izmed  
poglavitnih prvin krščanske vere. 

Jezus je s svojim zgledom k molitvi 
vzpodbujal svoje učence.  

Vzpodbuja pa tudi nas.  
Nenazadnje nam je dal  
prvo molitev, ki jo danes  

imenujemo očenaš.  
A ne pozabimo:  
ob molitvi tudi  

premišljujmo  
o besedah,  

ki jih izrekamo! 
 

Po: D. Watson, Jezus nekdaj in danes 
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Mnogim se zdi molitev zastarela, 
neučinkovita in nesmiselna. Imajo 
jo za beg od resničnosti in dolžnosti. 
Potrebe in stiske ljudi so prevelike, 
da bi čakali na kakšno negotovo po-
moč od zgoraj. Edino pravo bogo-
služje naj bi bilo služenje človeku. 
 

Čeprav se to sliši zelo človekoljubno 
in skriva v sebi zrno resnice, vendar 
ne pove vsega. Človek je vedno bil in 
je tudi danes, v dobi skoraj vsemo-
gočne tehnike in vsevedne znanosti, 
bitje, ki kdaj odpove, ki pozna poraze, 
nemoč in nebogljenost. Iz te bede se 
mu vedno znova izvija klic na pomoč. 
In ko doživi kaj lepega, veličastnega, 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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ga nekaj priganja, da bi nekomu re-
kel: Hvala. 
 

V molitvi, priznanju Boga, priznava-
mo tudi resnico o sebi. »Kdor ne 
najde Boga, tudi sebe ne najde,« je 
zapisala judovska spreobrnjenka 
in karmeličanska redovnica Edith 
Stein. Resnica o nas pa je ta, da sebi 
ne zadostujemo, da smo naposled 
vse prejeli in še prejemamo, z drugo 
besedo; da smo berači. Le zakaj bi se 
to sramovali priznati? Čemu bi se 
skrivali za masko samozadostnosti? 
Mar ni najbolj veselo sporočilo evan-
gelija, da smemo poklicati na pomoč 
in ob tem vedeti, da ne kličemo v glu-
ho temo, ampak Očeta, ki ve, česa 
potrebujemo, še preden ga prosimo?  
 

Moliti pomeni priznati temeljno res-
nico o sebi in o Bogu: da sami sebe 
in vse, kar imamo, vsak dan, vsak 
trenutek prejemamo iz rok Boga, ki 
je neizmerno bogat in velikodušen v 
svoji ljubezni. To priznati ni ponižanje 
za človeka, še manj klečeplazenje. 
Ljubezen nikoli ne ponižuje. 
 

Revež, ki bi se delal bogatina, bi bil 
smešen. Nekaj podobnega je s člo-
vekom, ki meni, da Božjih darov ne 
potrebuje. Postane karikatura samega 
sebe, berač, ki se dela, da je bogatin. 
 

Po: TV Slovenija – Ozare 1995 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ljubezen do Boga in do bližnjega  
je višek popolnosti, temelj vseh 
kreposti. Nasprotno pa je ljubezen 
do sebe izvir vseh pregreh. 
 

(Tomaš Špidlik) 

 

 

 BOŽJA PRAVIČNOST 

 

 

Abraham pa je še stal pred 
Gospodom. Pristopil je in 

rekel: »Ali boš res pokončal pravičnega s 
krivičnim vred? ...« Gospod je rekel: »Če 
najdem v Sodomi petdeset pravičnih med 
meščani, bom prizanesel vsemu kraju 
zaradi njih.« ... Abraham je rekel: »Naj 
se Gospod ne jezi, če spregovorim še 
tokrat: Mogoče se jih tam najde deset.« 
Odgovoril je: »Ne bom jih pokončal za-
radi teh desetih.«           1 Mz 18, 23–32 
 
Tisti, ki ne poznajo človekovega srca, 
ne poznajo usmiljenja do ljudi, ki kaj 
zagrešijo, in zanje glasno zahtevajo 
najstrožje kazni, tudi v svarilo drugim. 
– Same štorije. Smrtno kazen zaslužijo!  
– Na koščke bi jih bilo treba razsekati!  
– Na prisilno delo naj gredo. Boš videl, 
da jih bo izučilo! 
– V zapor za vse življenje. In to brez 
televizije in nogometnega igrišča! 
 

Res pravični ljudje, kakor Abraham, se 
ne postavljajo za sodnike in so polni 
razumevanja in odpuščanja.  
 

Abraham bi imel več kot dovolj razlo-
gov, da bi se veselil kazni za Sodomo, 
pa se rajši pogaja z Bogom. Bog ne 
vztraja in popusti, ker je Pravični, ker 
je usmiljenje, ker je odpuščanje. 
 

Abraham si ne drzne pogajati se za 
manj kot deset pravičnih. Ne more si 
predstavljati, da bo dovolj en sam pra-
vični, Jezus, za rešitev vsega človeštva. 
  

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

 
 
 



 

 

 
 

  

 

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 
… za + Ivana VASLETA (pred pogrebom)  * m.: J.K., A.Š., G.B., S.C. 

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

 

29. 7..  PONEDELJEK  * Marta, Lazarjeva sestra, Beatrika, muč. 
      

ROGLA                                                                                                                                                                                   10.00 
POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 

 

… v zahvalo za vse župnijske sodelavce 
… za + Marijo SEVČNIKAR (1. obl.) 
… za + Martina SKOKA  (7. dan)                         * maš.:  J.J., J.K. 
 

30. 7.. TOREK  * Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj * Rufin, muč.             
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za + Vinka, HRIBERNIKOVE, Danico KRAMERŠEK 
… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK 
 

 

31. 7.. SREDA  * Ignacij Lojolski, duh., ustanovitelj Jezuitov                     

 
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Staneta PINTERIČA (obl.), starše, sestre 
… za vse + JOŠOVČEVE                               * maš.:  J.J., S.C. 
 

1. 8..  ČETRTEK  * Alfonz M. Ligvorj, muč., cerkveni učitelj 
 

  1 
 

 

POLZELA      18.30 
POLZELA      19.00 
 
 
POLZELA      19.30 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Evo in Antona PREŠIČEK 
… za + Mirka PAVIČA (obl.) 
… za + Marijo VASLE (8. dan)                   * maš.:  J.J., G.B., S.C. 
… molitev za duhovne poklice  
 

 

2. 8.. PETEK  * Evzebij iz Vercellija, šk. * Štefan I., pp. * PORCIUNKULA  
 

  1 

 

POLZELA     19.00 
 

  

… za + Jurija SLATINJEKA (1. obl.) 
… v čast Srcu Jezusovemu                            * maš.:  J.J., A.Š. 
 

 

3. 8.. SOBOTA  * Martin, menih * Avguštin Kazotič, škof * Konrad, red 

  1 
 

 
  

…  zaradi odsotnosti v župniji ni svete maše 
 

 

4. 8.. NEDELJA  * 18. MED LETOM * Janez M. Vianej, arški župnik  
 

  1 
 

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                  
… za + Jožefo in Nandija KRKA    
… za + Lidijo JELEN                                    * maš.:  E.K., G.B. 
… za + Marjana (obl.), Vikija in vse ZAVERŠNIKOVE 
… za + Marijo (obl.) in Bernarda ZALOŽNIKA 
… za + Ivana VASLETA (8. dan)                   * maš.:  E.K., A.Š., D.Ž. 
  

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V četrtek, 1. avgusta bo po maši pred 
izpostavljenim Najsvetejšim molitev 
za duhovne poklice. 
 
 

 

V petek, 2. avgusta (1. petek v mesecu) 
ne bo obiska bolnikov na domovih.  
 
 

 

Bratje kapucini Celje vabijo v petek, 
2. avgusta k praznovanju Device Mari-
je Angelske v Porciunkuli. Ta dan lahko 
dobimo porciunkulski odpustek. Ob 
8. uri bo sveto mašo vodil upokojeni 
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, ob 
9.30 pa upravitelj celjske škofije Rok 
Metličar. Svete maše bodo še ob 7., 11. 
in 18. uri. Vse dopoldne bo priložnost 
za sveto spoved kakor tudi uro pred 
večerno mašo. 
 
 

 

Pisarne Škofijskega ordinariata Celje 
in obeh naših župnij bodo od 29. ju-
lija do 7. avgusta zaprte. Prosimo za 
razumevanje. 
 

 

  ROMANJE NA POLJSKO  
 

 

Za mlade bo v času jesenskih počitnic, 
od 26. do 30. septembra, potovanje 
na Poljsko, kjer je svojo pot svetosti 
začel Karol Wojtyla. Romanje bo po-
vezano tudi z likom sv. Maksimiljana 
Kolbeja, pa tudi s spodbudami, ki jih 
je dal papež Frančišek na Svetovnem 
dnevu mladih v Krakovu. Cena 229 €, 
Prijave: Aritours d.o.o., tel. 252 16 19, 
www.aritours.si,info@aritours.si. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 36, Pi-
žorn, Dobrič 37, Ježovnik, Dobrič 33. 
Polzela: Založe 

 
 

 

PSMM 2019  SLOVENIJA 
 

 

Svetovni molitveni namen. 
AVGUST: Da bi družine po 

svojem življenju iz molitve in ljubezni 
postajale čedalje bolj očitne »šole res-
ničnega človekovega razvoja«. 
 
 

 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. 


