
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In Jezus jim je rekel: 
»Zaradi vaše trdosrčnosti  
vam je napisal to naročilo.  
Od začetka stvarjenja  
pa ju je Bog ustvaril  
kot moža in ženo.  
Zaradi tega bo mož  
zapustil očeta in mater  
in se pridružil ženi,  
in bosta oba eno telo; 
zatorej nista več dva,  
ampak eno telo.  
Kar je torej Bog združil,  
tega naj človek ne loči.«  
 

(Mr 10, 5-9) 

Kdor resnično ljubi, temu pogosto 
zadošča, da z ljubljenim diha.  

V skupnem dihanju čuti, kako se 
skozenj pretaka ljubezen in ga na 

najgloblji način povezuje z drugim.  
Skozi dihanje postajata  

drug z drugim eno.  
Kdor z občutkom  

in zavestno čuti to  
človeško ljubezen,  

bo začutil tudi  
Božjo ljubezen.  

A. Grün, 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danes je veliko mladih zelo radikalnih, 
ki bi se hoteli darovati s pridržkom. 
Nekateri se sploh ne želijo darovati, 
saj se sploh ne želijo poročiti. »Greva 
skupaj in bova poskusila, če bo šlo,« 
zatrjujejo. Zanimivo, da želijo delati 
poskuse na človeku, in to v dobi, ko 
že postavljamo pod vprašaj poskuse 
nad živalmi … Marsikdo reče:  »Kaj pa 
se bo spremenilo, če se bova poroči-
la?« »Nič in vse!« odgovorim. »Nič, 
če nimata vere, in vse, če jo imata. 
Če imata vero, verujeta, da je zakon 
zakrament, in ko pred Bogom izpo-
vesta svojo ljubezen, Bog stopi v vajin 
zakon in blagoslavlja vajino ljubezen. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Bog vaju spremlja in vama stoji ob 
strani.« Bog res vstopa v zakon, v 
odnos med možem in ženo in ju pod-
pira, a le če sta onadva odprta zanj. 
Zakonca morata zato skupaj moliti, 
hoditi k maši in k zakramentom, biti 
skupaj in se pogovarjati. Ali lahko še 
kaj bolj poveže zakonca kot skupna 
molitev? Pa na to tako pozabljamo.  
 

Vidimo, kako močen povezovalni člen 
zakona je Bog, in zato razumemo Je-
zusove besede: »Kar je Bog združil, 
tega naj človek ne ločuje« (Mr 10,9). 
Kako daljnosežne so te Jezusove be-
sede, pa še bolj občutimo ob ločitvi 
zakoncev in ob trpljenju otrok, ki 
običajno spremlja ločitve. Ločitev 
lahko izredno rani enega od zakon-
cev, gotovo pa močno prizadene 
otroke. »Preden se zakonci ločijo, 
bi jim dejala, naj pomislijo na trp-
ljenje otrok. Če bi ga poznali, se ne bi 
ločili,« je svojo izkušnjo izrazila žena, 
ki ji je razpadel zakon. Najbrž ni samo 
naključje, da Jezusovim besedam o 
trajnosti zakonske zveze sledi odlo-
mek, ki opisuje Jezusovo sprejemanje 
otrok. Jezus na grajanje učencev odgo-
vori z ljubeznivostjo do otrok in poka-
že, kako so otroci potrebni ljubezni, ki 
jim jo lahko daje ljubeč zakon ter ra-
zumevajoča družina.  
 

Zakon ni samemu sebi namen, ampak 
mu je Kristus dal dostojanstvo zakra-
menta, zato ker je zakonska zveza v 
službi človeka, najprej zakoncev, nato 
še otrok. Zakon in družina sta izjemno 
pomembna, in kdor želi človeštvu 
slabo, ju bo razbijal in uničeval. Kristus 
pa, ki ljubi človeka, nas vabi, naj varu-
jemo zakon. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

  SVETI ZAKON  
 

 

Nekega rabina je pred 
poroko obiskal mlad 
par, da bi se dokončno 
dogovorili o nabožnem 

obredu. Ženin je predlagal: 
 

»Ali bi imeli kaj proti, če bi midva pri 
poroki, namesto da bi rekla, da si ob-
ljubiva zvestobo ‘vse dni življenja’, 
to je do smrti, dejala, da do takrat, 
‘dokler bo trajala ljubezen’? Pogo-
varjala sva se in si bila edina, da bi v 
tistem trenutku, ko bi drug do dru-
gega ne čutila več ljubezni, bila najina 
dolžnost, da greva narazen.« 
 

Rabin je odgovoril: »Ne, nič ne bomo 
spreminjali. Oba veva, da je danes v 
svetu veliko ločitev in da danes šte-
vilni zakoni ne trajajo do trenutka, 
ko zakonca loči smrt. Toda nekaj bi 
vama rad položil na srce. Če bosta 
stopila v zakon z namenom: ‘Če ne 
bo šlo, se pač ločiva’, potem skoraj z 
gotovostjo trdim, da se bo to tudi 
zgodilo: šla bosta narazen. Spoštujem 
vajino iskrenost, a morata se zave-
dati, da zakonska obljuba ni samo 
obojestranska pripravljenost živeti 
skupaj, ampak obljuba, da bosta 
sprejela težave in nesporazume, ki so 
nujni del življenja dveh nepopolnih 
človeških bitij. Težko je ostati poro-
čen, tudi ko vložiš v zakon vse svoje 
moči in sposobnosti. Če pa daš samo 
del sebe, potem praktično ni mogoče, 
da bi zakon obstal«. 
 

Zgodbe s semeni upanja, 71 
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NEDELJA * 4. 10. 2015  * 27. MED LETOM, ROŽNOVENSKA   
 

    
 

 
   PRVA 

 

   POLZELA     7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
 

POLZELA   10.30 
 
 
G. OLJKA 10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ludvika MEKLAVA (obl.) in Marka 
… za + Rudolfa PODPEČANA 
… za + Nandija OBUJA                  * maševali:  L.S., od. J.R., Š.D. 
… za + Jožico, Franca, Borisa BRUSA 
… za + Ano TURNŠEK (1. obl.) in Maksa 
… za + Janeza CUKJATIJA (1. obl.)          * m.: L.S., od. Š.D., J.B. 

… za + Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK, Viktorijo UŠEN 
… za + Ivana, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK 
… za mir in blagoslov v občini Polzela    * J.K., od. J.B., Š.D. 
 

PONEDELJEK * 5. 10. 2015 * Marija Favstina Kowalska, redovnica                   
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za + Matevža VOVKA 
 

TOREK * 6. 10. 2015  * Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov 
 

 
 

POLZELA   18.00 
  

… za + Matildo (obl.), Franca, Mirka VAŠLA 
… za + Mirka PAVIČA                           * maševala: J.K., od. Š.D. 
 

SREDA * 7. 10. 2015 * Rožnovenska Mati božja * Justina, devica, muč. 
 

 
 

POLZELA    9.00 
 

… za + Heleno in Srečka VRABIČA  
 

ČETRTEK * 8. 10. 2015  * Benedikta, devica, muč. * Tajda, spokornica   

    
 

POLZELA   18.00 
 

 

… za + Marijo ANDREJC in vse ROJŠEKOVE 
… za + Vido TURK (30. dan)                   * maševala:  J.K., od. J.B. 
    

PETEK * 9. 10. 2015  * Dionizij, škof, in tovariši, mučenci * Abraham 
 

  
 

ANDRAŽ   17.00 
POLZELA   18.00 

  

… za + rodbino GRIL (Roman obl.) in SEDOVŠEKOVE 
… za + Alojza, Marijo in Ivana HRAŠARJA 
… za + Antona in vse OCVIRKOVE 
… za + Danijela VILČA                  * maševali: J.K., od. J.R., Š.D. 
 

SOBOTA * 10. 10. 2015  * Danilo (Danijel), muč. * Florencij in Kasij, muč. 
 

    

 

ROMANJE     8.30 
ANDRAŽ   17.00 

 
POLZELA   18.00 

  

… po namenu romarjev 
… za + Maksimilijana JEZERNIKA, KOPRIVŠEKOVE, BAJHTOVE 
             in Bernardo ŠVAB 
… za + Marjana MATJAŽA (obl.) in sorodnike 
… za + Ano in Alojza BELAJA                  * maš.:  J.K., od. J.B. 
   

NEDELJA * 11. 10. 2015  * 28. MED LETOM * Bruno Kölnski, škof 
 

 
 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
 

POLZELA   10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Rafka, Silvo, Pavlo ZABUKOVNIK, vse BLAGOTINŠKOVE 
… za + Marijo ŽAVSKI in Franca 
… za + Ivana JELENA                    * maševali:  L.S., od. J.R., Š.D. 
… za + Antona in Pavlo BAŠIČ 
… za + Katarino BLAŽIC (obl.) 
… za vse bolnike v Domu Šenek      * maš.: J.K., od. J.B., Š.D. 

  04.  10.  –  11.  10.       



 
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 4. oktobra, ob 10.30 bo sv. 
maša tudi na Gori Oljki. Ob občinskem 
prazniku bomo prosili za blagor in 
mir v naši občini.  
 
 

 

To nedeljo, 4. oktobra, s sveto mašo na 
Brezjah (16.00), se bo pričel 'Teden za 
življenje'. Ker se istočasno začenja v 
Rimu škofovska sinoda o družini, bo 
tudi ta naš teden vseboval molitev in 
prošnje za družine. 
 
 

 

V torek, 6. oktobra, ob 17. uri bo v No-
vem kloštru v Založah duh. obnova 
za ženske. Zaključek ob 19. uri.  
 
 

 

V sredo, 7. oktobra bo na Polzeli maša 
ob 9. uri. Ob oktobrski rekolekciji bo 
somaševanje dekanijskih duhovnikov. 
 
 

 

V četrtek, 8. oktobra, ob 19. uri bo sre-
čanje zakonske skupine.  
 
 

 

V soboto, 10. oktobra, ob 19. uri bo v 
cerkvi sv. Andreja v Andražu koncert 
nemškega moškega pevskega zbora 
Röthenbacher Männerchor, na kate-
rem sodeluje tudi Cerkveni MePZ 
Andraž. Lepo vabljeni! Vstopnine ni. 
 
 

 

V nedeljo, 11. oktobra bo na Polzeli 
srečanje bolnih in ostarelih. Svojci, 
poskrbite za prevoz in spremstvo! 
 
 

 

V nedeljo, 11. oktobra bo na Ponikvi 
srečanje kmetov. Ob 11.00 molitev, 
ob 12.00 maša, ob 14.00 akademija. 
  

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Blagotinšek, Dobrič 40, Zajc, 
Dobrič 38.  Na Polzeli: Polzela.  

  

 

 ROMANJE 
 

 

Tradicionalno jesensko romanje 'Po 
cerkvah sv. Marjete' bo to soboto, 10. 
oktobra z odhodom avtobusov s par-
kirišča nasproti župnijski cerkvi na 
Polzeli ob 7.30. Cena: 25. €. Prijave! 

 
 
 

 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

Župnijska karitas Andraž bo tudi letos 
zbirala ozimnico za Škofijsko Karitas. 
Ozimnica se bo pobirala v Martinovi 
sobi v petek, 16. in soboto, 17. oktobra 
od 16. do 19. ure. 
 
 
 

 KULTURA 
 

 

Kulturno društvo Andraž vabi na sad-
jarsko in likovno razstavo. Odprtje bo 
v petek, 9. oktobra ob 17. uri v dvorani 
Doma krajanov Andraž.   
 
 
 

 SKAVTI 
 

 

Jesen je potrkala na vrata, šolarji ste 
že sedli v klopi, skavti pa v mesecu 
oktobru začenjajo novo skavtsko leto. 
Vsem staršem sporočajo, da skavti 
počnejo še marsikaj drugega kot div-
jajo po naravi. Starši katerih otroci 
obiskujejo srečanja pravijo, da skavt-
ske aktivnosti zelo pozitivno vplivajo 
na otroke. Otroci so bolj samostojni 
in odgovorni. Red in disciplina, ki ju 
vzpostavijo na srečanjih, se pozna tudi 
doma in v šoli. Izoblikujejo osebnost, 
ob tem pa se naučijo življenja v naravi 
in z njo, kar je v internetni dobi vse-
kakor ogromna prednost. Skavti so 
zelo dober dodatek domači vzgoji, saj 
otroku omogočijo znanje in razvoj 
na nekaterih področjih, ki ga starši 
težko nudijo sami. Skavti so norost. 
Norost, ki deluje. Vidimo se torej 10. 
10. ob 10.00; Anin dom Prebold. 

 
 

   
 
 

 


