
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

»Kdor je v najmanjšem zvest, 
je zvest tudi v velikem, kdor 
pa je v najmanjšem krivičen, 
je krivičen tudi v velikem.  
Če niste bili zvesti pri ravnanju 
s krivičnim mámonom, kdo vam 
bo zaupal resnično dobrino?  
In če niste bili zvesti pri tujem, 
kdo vam bo dal, kar je vaše?  
Noben služabnik ne more  
služiti dvema gospodarjema; 
ali bo enega sovražil in drugega 
ljubil, ali se bo enega držal  
in drugega zaničeval. Ne morete 
služiti Bogu in mámonu.« 
 

(Lk 16,10-13)  

 
 

Nebeški oče! Blaženi škof Anton 
Martin Slomšek je luč na poti  
našega krščanskega življenja.  
Naj nas spremlja njegov zgled 
in podpira njegova priprošnja, 

da bomo v edinosti  
s teboj in med seboj  
napredovali v veri,  
upanju in ljubezni  

in bodo uslišane 
naše prošnje za  

njegovo kanonizacijo. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anton Martin Slomšek je bil svetniška 
osebnost, se pravi osebnost z globo-
kim izkustvom vere svojedobnega 
sveta, z razumevanjem za svet in z 
ljubeznijo do njega, s široko odpr-
tostjo za navdihe Svetega Duha in 
s čutom za razpoznavanje znamenj 
takratnega časa.  
 

Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni 
buditelj je skrbel za vse in služil vsem 
v pristni zavesti svojega poslanstva, 
v dialogu z vsem, kar je bilo takrat 
na pohodu, v odprtem sodelovanju za 
rast vere, slovenske besede, narodne 
osveščenosti, duhovnih, kulturnih in 
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moralnih vrednost. Ni kazal poti, po 
kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bre-
mena, ki ga sam ne bi nosil. Kar je 
govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. 
Pri njem gre za harmonično osebnost 
s treznim presojanjem svoje sedan-
josti in s preroškim uvidom v prihod-
nost.  
 

Bil je svetniška osebnost z ekumen-
skim duhom, z globoko ljubeznijo 
do svoje in tuje svobode, s samostoj-
nostjo v pokorščini in predanosti 
Bogu, Cerkvi in človeku. 
 

Izredne notranje moči, ki odseva iz 
Slomškovega življenja, ni mogoče 
razložiti drugače kakor z Božjim po-
segom v njegovo osebno življenje 
in z njegovo osebno svetostjo. To 
potrjuje prepričanje slovenskega 
ljudstva vse od Slomškove smrti do 
danes. 
 

Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, 
da je v svojih koreninah zdrav, saj se 
prav v svetnikih razodevajo vrline 
in duhovna moč vsakega naroda. To 
nas obvezuje, da ob blaženem Slom-
šku z vsemi močmi delamo za lastno 
versko, kulturno in narodnostno 
spopolnitev. 
 

F. Kramberger, Slomšek med nami živi .... 
 

 

 

 SOCIALNA OBVEZNOST 

 

 

»Kdor je v najmanjšem 
zvest, je zvest tudi v velikem, kdor 
pa je krivičen v najmanjšem, je kri-
vičen tudi v velikem«. Zanesljivost 
in zvestoba v upravljanju zemeljskih 
darov je predpostavka za to, da bo 
človek dobro ravnal tudi z duhovnimi 
darovi Boga. Resnični Božji dar je 
zveličanje, je Bog sam, ki se v Jezusu 

daruje ljudem. »In če niste bili zvesti 
pri tujem, kdo vam bo dal, kar je vaše« 
(Lk 16,12)? Dobrine, ki jih ima človek, 
ne pripadajo njemu. Pripadajo Bogu. 
Tisto pravšnje, kar nam odgovarja, 
kar ustreza naši naravi, je zveličanje, 
ki nam ga daruje Bog v Jezusu. 
 

Evangelist Luka vidi stvarnost tega 
sveta. Ne demonizira lastnine in de-
narja. Vendar pa zahteva socialno 
obnašanje. Kdor poseduje bogastvo, 
naj svoje imetje proda in da izkupiček 
ubogim. Jezusove zahteve so bile v 
prvi skupnosti učencev v Jeruzalemu 
uresničene. Tudi tu se preprosto ne 
pridiga o uboštvu, temveč o skupnosti 
dobrin. Darovi zemlje pripadajo vsem: 
»Vsi verniki so se družili med seboj in 
imeli vse skupno ...« (Apd 2,44).  
 

Evangelist Luka ne sledi nikakršnim 
romantičnim idealom uboštva, temveč 
mu gre predvsem za socialno obvez-
nost lastnine in za deljenje lastnine, da 
bi imeli vsi dovolj. To je ideal, ki nago-
varja tudi Grke, ki Jezusove besede o 
prodaji vsega imetja prestavlja v po-
ložaj grških trgovcev in jim kaže pot, 
kako lahko – ne da bi se odpovedali 
svojemu poklicu – sledijo Jezusu ter v 
sledenju Jezusu najdejo pravo svo-
bodo in resnično življenje. Sodobna 
teologija osvoboditve se upravičeno 
sklicuje na Luka. Lukovo sporočilo 
prevaja v naš čas. Svetovni mir bo v 
prihodnosti odvisen predvsem od 
tega, če bo uspela pravična izravnava 
dobrin. Tako je Lukov prevod Jezu-
sovega sporočila danes karseda sodo-
ben, ne le za etiko posameznika, temveč 
sodoben ... tudi za politiko ljudstev. 

 
 
 

Po: A. Grün 



 

 

 
 

  

 

22. 9.. NEDELJA  * 25. MED LETOM * Slomškova * ekumenski dan     
 

   
 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
 
 

POLZELA      10.30 
 
 
 

G. OLJKA           15.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                        
… za + rodbine GRIL (Roman obl.), SEDOVŠEK, HRUSTEL 
… za + Martino in Branka BLAGOTINŠKA 
… za + Zvoneta OŽIRJA in vse BAJHTOVE 
… za vse + SEVČNIKARJEVE          * maš.:  J.K., S.C., A.Š., G.B. 
… za + Mitja, vse + REHARJEVE in ŠMELTERJEVA 
… za + Pavlo POLESNIK (obl.) in Martina 
… za + Slavka in Pavlo RESNIK 
… za + Alojza SATLERJA                    maš.:  J.K., A.Š., S.C., D.Ž. 

… po namenu romarjev (skupina POT) 
 
 
 

 

23. 9..  PONEDELJEK  * Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Jožefo in Karla ZAVRŠNIKA 
  

24. 9.. TOREK  * Anton Martin Slomšek, škof * Rupert Salzburški, škof              
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za + Vido HLEP in vse POSEDELOVE 
… za + Marjano KAPITLER 
… za + Antona MEŠIČA (obl.)                  maš.:  J.K., A.Š., S.C. 
 

 

25. 9.. SREDA  * Sergij Radoneški, menih * Firmin, škof, mučenec                      
 

 

POLZELA           7.00 
ŠENEK       10.00 

 

… po namenu 
… za + Janeza BRAČUNA 
                           

26. 9.. ČETRTEK  * Kozma in Damijan, muč. * Terezija Couderc, red. 

 

   

 

POLZELA      19.00 
 

 

… za + Stanislava ROMIHA in starše 
… za + Janeza HRAŠARJA                           maš.:  J.K., G.B. 
 

 

27. 9.. PETEK  * Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov    
 

   

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Ivana in Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE 
… za + Bogdana BIZJAKA, vse BAJHTOVE        maš.:  J.K., A.Š. 

 

 

28. 9.. SOBOTA  * Venčeslav (Vaclav), mučenec * Lovrenc iz Ruiz, muč. 
    

POLZELA     19.00 
  

… za + Jožeta CIGALETA in Marijo GOVEK 
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ                      maš.:  J.K., G.B. 
 

 

29. 9.. NEDELJA  * 26. MED LETOM * Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli    
 

   
 

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
 
 

POLZELA      10.30 
 
 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                  
… za + Antona, Angelo VOGRIN, Franca, Marijo ČRETNIK, Rudolfa, 
              Marjano CEVZAR, Vinka, Danico UŠEN, Janka BLAGOTINŠKA 

… za + Ano in Andreja SITARJA (obl.) 
… za + Hermino URATNIK (30. dan)            * maš.:  J.K., S.C., A.Š. 
… za + Kristino SATLER (obl.) in Miha 
… za + Jožico in Ignaca ROMIHA 
… za + starše HRIBERNIK in sestre 
… za + Marijo HUDOURNIK               maš.:  J.K., A.Š., S.C., D.Ž. 
 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 22. septembra, ob 15. 30 bo 
sv. maša na Gori Oljki. »Gibanje Pot«. 
 
 

 

V sredo, 25. septembra bo spet maša 
v Šeneku. Ob 10. uri. 
 
 

 

V sredo, 25. septembra ob 18. uri bo v 
graščini Novi Klošter duhovna obnova 
za ženske. 18.00 duhovno branje; 18.20 
premišljevalna molitev (g. Feliu Torra); 
18.50 spraševanje vesti; 19.00 sv. maša. 
Možna spoved. 
 
 

 

V soboto, 28. septembra bo Slomškov 
dan na Ponikvi. Začetek ob 9.30 v Slom-
škovi rojstni hiši. Ob 12.30 sv. maša na 
Ponikvi. 
 
 

 

V soboto, 28. septembra, ob 15. uri bo 
na Teharjah uvodno srečanje katehis-
tinj in katehistov. 
 
 

 

V nedeljo, 29. septembra bo srečanje 
zakonske skupine Jeruzalem. 
 
 

 

V nedeljo, 29. septembra sv. maši ob 9. 
uri in 10.30 pripravljajo veroučenci. 
 
 

 

V nedeljo, 29. septembra bosta krščena 
David R., Založe in Maruša K. G., Založe. 
 
 

 BIRMI 2020 
 

 

Končno so nam s škofije sporočili ter-
mine za birme v letu 2020. V Andražu 
bo birma 25. aprila, na Polzeli pa 20. 
junija. Čakamo še pisno potrditev. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Turnšek, Andraž 119, 
Kužnik, Andraž 126, Tratnik, Andraž 
92; na Polzeli: Breg pri Polzeli. 

 

 

 RITEM SRCA 
 

 

V četrtek, 10. oktobra, ob 19.30, bo v 
športni dvorani Osnovne šole Alojzija 
Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani festival 
sodobne krščanske glasbe s slavljen-
jem, R item srca. "Glasbeno ogrevanje" 
se začne ob 18. uri v avli osnovne šole, 
kjer bo skupina Dominik predstavila 
svojo zgoščenko. Vstopnice, 6 €, bodo 
na voljo na dan festivala od 18. ure 
naprej pri vhodu v dvorano. Več na: 
ritemsrca.ognjisce.si. 
 
 

 

 ROMANJE 
 

 

Od 27. do 31. oktobra bo priložnost za 
duhovni odmik z romanjem v Assisi 
- po poteh sv. Frančiška in sv. Klare - 
namenjen posameznikom ali parom 
od mlade pa do starejše generacije. 
Več o romanju in prijavi si preberete 
na: https://franciskani-nazarje.si/ 
dogodek/romanje-v-assisi/. 
 
 

 

 SKAVTI 
 

 

Skavti v svoje vrste vabijo nove člane. 
Če si željan novih znanj preživetja v 
naravi, novih prijateljev in nepozabnih 
dogodivščin ter si star med 7 in 21 let, 
se jim lahko pridružiš 29. 9. ob 11. uri 
pri Aninem domu v Preboldu. 
 
 

 

 KONCERT 
 

 

V petek, 27. septembra, ob 19. uri bo 
v atriju Doma sv. Jožef Celje koncert 
zdravniškega orkestra Camerata me-
dica, s solistom Andrejom Gubenškom 
na violini. Vstop prost. 
 
 

 

Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo in 
Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk. 


