
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

In rekel je:  
»Prosim te torej, oče, da ga 
pošlješ v hišo mojega očeta;  
imam namreč pet bratov in te 
naj posvari, da tudi oni ne 
pridejo ta kraj trpljenja.«  
Abraham pa reče:  
»Imajo Mojzesa in preroke,  
te naj poslušajo!«  
Le-ta je pa odgovoril:  
»Ne, oče Abraham, temveč,  
ako pojde do njih kdo izmed 
mrtvih, se bodo spokorili.«  
Rekel pa mu je:  
»Ako ne poslušajo Mojzesa in 
prerokov, ne bodo verjeli, tudi 
če kdo od mrtvih vstane.« 
 

  (Lk 16,27-31) 

 
 

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

Gospod, odpri nam ušesa, da bi slišali  
krik lačnih, prezeblih, prestrašenih ... 

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. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iz današnjega evangeljskega odlom-
ka bi utegnil kdo sklepati, da nam bo 
v nebesih toliko lepše, kolikor večji 
reveži smo bili na zemlji. To bi po-
menilo hvaliti revščino, odvračati od 
upravičene skrbi za ta svet in priznati, 
da vera človeka odtujuje. V resnici pa 
ni tako. Jezus nam Lazarja ne postav-
lja za vzor, temveč le kot protiutež 
bogatinu. 
 

Glavna oseba je namreč bogataš. Pa 
tudi ta ne zato, ker je bogat. Morda 
je prišel do imetja s pridnostjo in po 
pošteni poti. Iz besedila ni razbrati, 
da bi bil krivičnež. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Kaj ga je torej 'pokopalo v podzem-
lje'? Pokopala ga je popolna, izključna 
usmerjenost  v ta svet. Živi samo zato, 
da se sijajno gosti in razkošno oblači. 
 

Ko nas je Bog ustvaril, nam je vdihnil 
dušo. S tem nas je dvignil nad teles-
nost, nad zemeljskost. Usmeril nas 
je drugega k drugemu, naj bomo člani 
številne človeške družine. Usmeril nas 
je tudi k sebi, naj ga kot Stvarnika 
priznamo in kot Očeta ljubimo. 
 

Bogatinu za vse to ni mar. Ne briga 
se za brate in sestre, ne vidi njihovih 
stisk in ne čuti njihovih potreb. Ne 
meni se za Boga, nima časa za molitev, 
nima denarja za tempelj. Čas, denar 
in imetje ima le za to, da streže svo-
jemu telesu. Zato je tudi v večnosti 
sam s svojim telesom, brez bratov 
in sester, brez Boga in brez Očeta. 
Plamen, ki ga žge, je zavest, da je 
zavozil življenje in zapravil dušo. 
Kapljica vode, po kateri ga žeja, je 
izraz popolne  osamljenosti in zapuš-
čenosti. Nikogar in ničesar nima, kar 
bi mu bilo v uteho. 
 

Rešitve pa ni. Sam si užival, sam trpi. 
Na nikogar nisi v življenju mislil, 
sedaj nihče ne misli nate. Nikomur 
nisi v stiski pomagal, sedaj tebi nihče 
ne pomaga. Kako pričakuješ kapljivo 
vode, ko je pa sam nikdar nikomur 
nisi dal? To ni maščevanje, temveč 
je le v večnost podaljšana iztirjenost, 
ki si jo sam zakrivil. 
 

Ne vemo, če se je ali se bo vse to komu 
zares zgodilo. Vemo pa, da je Jezus 
to povedal zato, da se ne bi zgodilo 
prav nam. 

Po: p. F. Cerar 

 

 

 POSLUŠNOST 

 

 

Če ne poslušajo Mojzesa in 
prerokov, se ne bodo dali prepričati, 
četudi kdo vstane od mrtvih.    (Lk 16,31) 
 

Toliko je ljudi, ki poslušajo čarodeje 
in čarodejke, vedeževalce vseh vrst 
in sestavljavce horoskopov. 
 

Ljudi, ki zapravljajo čas na spiritističnih 
srečanjih in zahajajo k spiritistom, ki 
se ukvarjajo s  snemanjem glasov in 
obrazov umrlih. 
 

Toliko je ljudi, ki verjamejo jasnovid-
cem, tudi če ne uganejo ničesar. 
 

Toliko je ljudi, ki medlijo po čudežih, 
jokajočih kipih, svetniških osebah in 
prerokih takega in drugačnega kova. 
 

Vsi ti ljudje so sami taki, ki ne vedo, 
da so dovolj Mojzes in preroki (Sveto 
pismo), da izvemo, kaj je življenje, 
tukaj, zdaj in potem. Vsi ti ljudje so 
sami taki, ki mislijo na umrle in po-
zabljajo na žive, pri tem pa ne opazijo 
Lazarja na tleh pred svojimi vrati, ki 
potrebuje kakšno besedo, nasmeh ali 
prijazno gesto, kakšno pomoč, pet 
minut časa, dostojno delo, spodobno 
zdravstveno oskrbo, zagotovljeno 
pokojnino, sindikat, ki brani najbolj 
nemočne, politike, ki ne mlatijo prazne 
slame, poštene voditelje.  
 

Vsi ti ljudje veliko tvegajo.  
 

Bog jih ne bo poklical po imenu tako 
kot Lazarja. Ostali bodo v anonimnosti 
tako kot bogati požeruh in njegovi 
ugledni bratje. 
 

Ne bodo prišli v Abrahamovo naročje. 
Te ljudi bodo pokopali. 

 

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



 

 

 
 

  

 

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

   
 

POLZELA              7.00; 
 

  ANDRAŽ  9.00;  POLZELA  10.30 
 

 

30. 9..  PONEDELJEK  * Hieronim, duh., c.u. * b. sl. Andrej Majcen, mis. 
      

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Frančiško in Martina FLORJANCA ter Jožeta 
… za + Martina FLORJANCA                        * maš.:  J.K., S.C. 
  

1. 10.. TOREK  * Terezija Deteta Jezusa, devica, c.u. * Alojzij Monti, r.u.              
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
  

… za vse + ANŽELAKOVE 
… za + Antona OCVIRKA (7. dan)                   * maš.:  J.K., S.C. 
 

 

2. 10.. SREDA  * Angeli varuhi * Anton Chevrier, duhovnik * Leger, škof                      
 

 

POLZELA           9.00 
 

… za + Alenko, vse TAVČARJEVE, Franca TERČAKA 
… za + Marijo, Edvarda HROVATA, Ano MALIS    *  J.K., G.B. 
                           

3. 10.. ČETRTEK  * Gerard, opat * Frančišek Borgia, red. * Kandida, muč. 

 

  1 

 

ANDRAŽ     18.00 
POLZELA     18.30 
POLZELA      19.00 
 
POLZELA     18.30 

 

… za + Franca ATELŠKA, Ivana, Darinko PLASKAN 
… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Andreja, Tončko TURNŠEK, Ivanko, Ervina MEJAKA 
… za + Franca JELOVŠKA                                 maš.:  J.K., G.B.

… molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim  
 

 

4. 10.. PETEK  * Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj * Avrea (Zlatka), d.   
 

  1 

 

ANDRAŽ     17.30 
ANDRAŽ     18.00 

 
 

POLZELA     18.40 
POLZELA     19.00 

 
 

 

  

… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Kristino in Andreja KUŽNIKA 
… za + Ivana in Frančiško PRAPROTNIK 
… za + Ivana SITARJA                           * maš.:  J.K., S.C., A.Š. 
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
… za + Matildo (obl.), Franca in Mirka VAŠLA 
… za + Franca in Frančiško ZUPAN 
… za + Janeza CUKJATIJA 
… v čast Jezusovemu srcu                       maš.:  J.K., A.Š., G.B., S.C. 
 

 

5. 10.. SOBOTA  * Marija Favstina Kowalska, red. * Flora (Cvetka), dev. 
   
  1 

 

ANDRAŽ     18.00 
POLZELA     19.00 

 
 
 

  

… za + Anico VERDEV (obl.), Ludvika in Marijo 
… za + Janka ŽURBIJA, Frančiško, Dorico, Ano 
… za + Ano TURNŠEK (obl.) in Maksa 
… v čast Marijinemu brezmadežnemu srcu                      
… za + Franca PREŠIČKA                  maš.:  J.K., G.B., S.C., A.Š. 
 

 

6. 10.. NEDELJA  * 27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA * Bruno, red. u.    
 

  1 

   
 

 

POLZELA                        7.00 
ANDRAŽ        9.00 

 
POLZELA      10.30 

 
G. OLJKA           15.00 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                  
… za + Ludvika (obl.), Marka, Nino MEKLAV, vse SP. JUGOVE 

… za + Janka PRAPROTNIKA in starše         * maš.:  J.K., S.C. 
… za + Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE 
… za + Janeza MAROLTA (8. dan)                        maš.:  J.K., A.Š. 
… za mir in blagoslov v občini 

  
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

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

 

V četrtek, 3. oktobra, po večernih sv. 
mašah molitev za duhovne poklice in 
blagoslov z Najsvetejšim.  
 
 

 

V četrtek, 3. oktobra, po večerni maši 
srečanje zakonske skupine Jeruzalem. 
 
 

 

V petek, 4. oktobra, pred večernimi sv. 
mašami češčenje Srca Jezusovega. V 
Andražu in na Polzeli. 
 
 

 

V soboto, 5. oktobra ob 17. uri blago-
slov obnovljenega Kulturnega doma 
v Andražu. 
 
 

 

V nedeljo, 6. oktobra bo po sv. maši v 
Andražu sestanek za starše birmancev.    
 
 

 

V nedeljo, 6. oktobra, ob 15. uri bo na 
Gori Oljki sv. maša 'za mir in blagor v 
občini Polzela'. Društvom in ustanovam 
domačega kraja se bodo pridružil tudi 
SMVR Slovenija. Vsi lepo vabljeni!  
 
 

 

Župnijsko romanje bo letos v soboto, 
19. oktobra. Sv. mašo bomo darovali  
skupaj s slovenskimi in hrvaškimi škofi 
ter duhovniki na hrvaško-slovenskem 
srečanju. Prizorišče: Krašić, CRO.  
 
 

 ZBOR 'CEKINČKI' 
 

 

Cerkveni otroški zbor vabi nove pevce 
k sodelovanju. Vaje imamo ob petkih 
ob 15.00 oziroma po dogovoru. Mateja 
Stražar (031 749 140). 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Meklav, Andraž 10/b, Meklav, 
Andraž 10/c. Polzela: Polzela I. 

 

 

 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, Ritem 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.  
 
 

 

 SLOVENSKO-HRVAŠKO SREČANJE 
 

 

Duhovniki, redovniki, redovnice in vsi 
vernike mariborske nadškofije, celjske 
in soboške škofije smo lepo vabimo na 
7. slovensko - hrvaško romanje, ki bo 
v soboto, 19. oktobra ob 10. uri v Kra-
šiću, rojstnem kraju bl. kardinala Aloj-
zija Stepinca. Za ta kraj so se odločili 
na prejšnjem romanju v Stični. Prav 
je, da skupaj obhajamo 20-letnico Ste-
pinčeve beatifikacije in 6o-letnico 
njegove smrti. Kardinal Stepinac je 
na začetku 2. svetovne vojne  sprejel 
537 duhovnikov-izgnancev iz takratne 
mariborske in ljubljanske škofije, jih 
razposlal po župnijah in tako mnoge 
rešil smrti in trpljenja v taboriščih.  
 
 

 KONCERT 
 

 

Skupina Dominik iz Žalca ob svoji 30. 
obletnici prisrčno vabi na glasbeni 
dogodek, kjer bodo ob prerezu vseh 
let delovanja predstavili tudi skladbe 
z novega albuma Svet je isti. Koncert 
bo v soboto, 5. oktobra ob 20. uri v 
župnijski cerkvi sv. Nikolaja v Žalcu. 
Gostje: Gloria, skupina Svetnik, pater 
Janez Ferlež, Božidar A. Kolerič in bivši 
člani skupine. Vstop je prost. 


