
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Kadar pa pride Tolažnik,  
ki vam ga bom  
jaz poslal od Očeta,  
Duh resnice,  
ki izhaja od Očeta,  
bo on pričeval o meni.  
Pa tudi vi boste pričevali,  
ker ste od začetka pri meni. 
 

 

 (Jn 15, 26-27)  

 
 

Bodimo hvaležni za darove Svetega 

Duha, ki jih tako samoumevno 

sprejemamo iz Božji rok  

in se z njimi hvalimo … 

Zahvalimo se za naša življenja,  

ki v moči Svetega Duha  

najdejo vedno znova pravo pot,  

četudi se včasih zdi,  

da nas je zagrnila  

tema obupa,  

žalosti ali malodušja. 

O Bog Sveti Duh,  

daj nam moči,  

da vedno bolj  

postajamo svetilke  

na poti življenja.  

Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Naš čas je zaradi naglice in zasičenosti 
z informacijami tudi čas pozabljivosti 
in površnosti. Kolikokrat nas ravno 
spomin izda in spravi v škripce. Po-
magamo si na vse načine: s koledarji, 
z urniki, rokovniki, beležkami in celo 
z vozli na robcih, pa nam kljub temu 
marsikaj uide. Tudi današnja tehni-
ka, zlasti računalništvo, nas opozarja, 
kako zelo pomemben je spomin. Tam 
je pač vse odvisno od spomina, ostane 
samo tisto, kar varno shranimo in 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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zapišemo v elektronski spomin. Če 
ta odpove, je ponavadi vse neprekli-
cno izgubljeno. 
 

Za posameznika in za narod je narav-
nost usodno in samouničevalno, če 
začne pozabljati svojo zgodovino, če 
je kritično ne ocenjuje in se iz nje ne 
uči. Človek, ki je izgubil spomin, ne 
pozna več sam sebe niti sveta okoli 
sebe. Podobno velja tudi za narod.  
 

Če vsak narod živi iz spominjanja, 
velja to toliko bolj za Božje ljudstvo, 
za Cerkev, ki vsa živi iz spomina. 
Zvesto in skrbno ohranjanja spomin 
na velika Božja dela, predvsem na 
največje – na Jezusovo delo odrešen-
ja. Verujoči človek ve, da se tudi Bog 
njega spominja. Saj nam že prerok 
Izaija zagotavlja: »Če bi te oče in mati 
pozabila, jaz te ne pozabim. Na obe 
dlani sem te zapisal.« Podobno pravi 
Jezus: »Veselite se, da so vaša imena 
zapisana v nebesih.« Da, zapisana so 
v Božjem spominu, v njegovem srcu. 
 

Najmočnejši spomin Cerkve pa je 
Sveti Duh. V Novi zavezi je opisan 
kot Duh spominjanja. Jezus je rekel 
o njem: »Tolažnik Sveti Duh vas bo 
učil in spomnil vsega, kar sem vam 
povedal« (Jn 14,26). »Iz mojega bo 
jemal in vam oznanjal« (Jn 16,14). 
 

Praznujemo binkošti, praznik Svete-
ga Duha, tolažnika, posvečevalca in 
zdravnika. On je Gospod, ki oživlja. 
Brez njega bi bila Cerkev mrtva. Mor-
da tudi naše izsušene in ranjene duše 
potrebujejo njegov blagodejni obisk. 
Pridružimo se prošnji, s katero se 
danes Cerkev obrača nanj: »Duši ma-
deže izmij, kar je suho, spet zalij in 
ozdravi rane vse!« 

 

 

 BOŽJA RADODARNOST 
 

 

 
 

Gospodova slava naj traja na veke, 
Gospod naj se veseli nad svojimi deli. 
Naj mu bo prijetna moja pesem, 
veselíl se bom v Gospodu. (Psalm 104) 
 

Gospod Bog, kako lep je svet,  
ki si nam ga podaril! 
Ti nisi neradodaren Bog,  
varčen Stvarnik. 
Nisi ustvaril tistega, kar naj bi bilo 
koristno, temveč kar je lepo. 
Za svet, ki bi bil samo koristen, 
bi bilo dovolj že nekaj živali, 
samo nekaj rib, nekaj ptic, 
nekaj drevja, nekaj rastlinja, 
nekaj gora, nekaj morij, 
nekaj rek, nekaj zvezd. 
In vse enake barve. 
Za svet, ki bi bil samo koristen, 
bi moški in ženska lahko bila kakor 
dve drevesni debli, kakor dva kamna. 
Gospod Bog, ustvaril si preobilje 
lepote, da bi nas napolnil z veseljem. 
Metulji, najrazličnejše ribe in ptice,  
prekrasno cvetje in tisoč odtenkov 
zelene barve, 
barve jutranje zarje  
in sončnega zahoda, 
odsevi rek in morij,  
gore, gozdovi in mavrica. 
Ustvaril si svet in ustvaril si nas kot 
podobo svoje lepote. 
Gospod Bog, naj ti ugaja moja 
pesem. Vedno.  
 

Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj  
 



 
 

 

 

 
 

  

 

20. 5.. NEDELJA  - BINKOŠTI * Bernardin Sienski, duhovnik               *  šmarnice 

              

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ       9.00 
 
 
 
 
POLZELA       10.30 
 
 
G. OLJKA  15.00 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Janeza, Franca, Frančiško FURLAND, Bernarda, Antonijo PIREC              
… za + Angelo MEKLAV, Marijo KRK, vse MEKLAVOVE 
… za + Ivana OŽIRJA, vse DOLINŠEKOVE in GRILOVE 
… za + Venčeslava TRATNIKA (obl.) 
… za + Janka PRAPROTNIKA          * m.:  J.K., A.Š., V.A.,  P.K., G.B. 
… za + Janeza CVENKA, starše CVENK, MAROVT 
… za + Marijo in Antona SVETKO  
… v zahvalo in prošnjo Mariji                   * maš.:  J.K., J.B., P.K. 
… v čast Svetemu duhu 
 

 

21. 5.. PONEDELJEK * Marija, Mati Cerkve - binkoštni poned.      *  šmarnice           
 

 

POLZELA      7.00 
POLZELA     19.00 

 

… za + Franca KOVAČA in mamo Antonijo 
… za + Elizabeto STRAH 
 

22. 5.. TOREK * Marjeta (Rita) Kasijska, red. * Emil (Milan), muč.       *  šmarnice 

 
 

POLZELA     19.00 
  

… za + Alojza SATLERJA 
 

 

23. 5.. SREDA * Servul (Socerb) Tržaški, mučenec * Evtihij, opat             *  šmarnice           
 

 

POLZELA      7.00 
POLZELA      19.00 

 

… za + Jožeta JEZERNIKA, Antonijo in Ivana ZUPANA                                      
… za + Franca Cirila ŽMAVCA 
… za + Jožeta PESKO    (d.p.)                                     * maš.:  J.K., S.P. 
 

24. 5..  ČETRTEK * Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj       *  šmarnice           
  
 

 

 

POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 

 

 

… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Avgusta PLASKANA in Leopoldino  
 

 

25. 5.. PETEK * Beda Častitljivi, duhovnik, c.u. * Urban I., papež                *  šmarnice 
  
 

 

POLZELA         19.00 
POLZELA         19.45 

  

… za + Simona SKURNŠKA (30. dan) 
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

26. 5.. SOBOTA * Filip Neri, duh. * Godon, opat * Lambert, škof  * kvatre  *  šmarnice  
  
 

 

POLZELA          19.00 
  

… za + Ivana DOBOVIČNIKA in PRIMOŽOVE 
… za + Milko ZAGORIČNIK (1. obl.)                      * maš.:  J.K., V.A. 
        

 

27. 5.. NEDELJA  - SVETA TROJICA * bl. Alojzij Grozde, muč.          *  šmarnice 

   
    

 
                  

            

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ       9.00 
 
 
POLZELA       10.00 
 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Rudija JEROMLA, Štefana, Frančiško SEŠEL 
… za + Marijo in Antona ŽELEZNIKA 
… za + Otmarja MAJHENIČA                        * m.:  J.K., A.Š., P.K. 
… za + Majo, Marijo in vse MOŽINOVE 
… za + Nado OCEPEK (obl.)  
… za + družino OGRAJENŠEK 
… za + Marjana NOVAKA                    * maš.:  J.K., J.B., P.K., A.Š. 
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 20. maja spovedni dan za 
starše in sorodnike prvoobhajancev. 
V Andražu (9.00), na Polzeli (10.30). 
 
 

 

To nedeljo, 20. maja bo krščen Vid V.  
 
 

 

V ponedeljek, 21. maja bo romanje k 
Svetemu Duhu pod Olševo.  
 
 

 

V ponedeljek, 21. maja ob 19. uri bo v 
celjski stolnici maša ob 12. obletnici 
razglasitve škofije Celje. 
 
 

 

V sredo, 23. maja ob 16. uri bo na Pol-
zeli čiščenje cerkve, učilnic in okolice. 
Izvajajo sorodniki prvoobhajancev.  
 
 

 

V četrtek, 24. maja začetek tridnev-
nice za polzelske prvoobhajance. Ob 
18.30 adoracija pred Najsvetejšim, 
ob 19. uri sv. maša  s šmarnicami.  
 
 

 

V petek, 25. maja ob 18. uri bo v dvor-
cu Novi Klošter duhovna obnova. 
 
 

 

V soboto, 26. maja ob 17.30 bo na 
Polzeli vaja za vse prvoobhajance. 
Od 18.30 do 19. ure spovedovanje 
za starše, botre in vse druge. 
 
 

 

V nedeljo, 27. maja ob 10. uri bo na 
Polzeli prvo sveto obhajilo. Veselimo 
se s prvoobhajanci. 
 
 

 

V nedeljo, 27. maja ob 16. uri bo pri 
križu na vrhu Sevčnika šmarnična 
pobožnost.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Blagotinšek, Andraž 10, Bla-
gotinšek, Andraž 10/d, Ožir, Andraž 
11, Polzela: Ločica ob Savinji.  

 

 

 MOLITEV ZA DOMOVINO 
 

 

Troedini Bog, večna modrost! Ti vse 
čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te 
za naše voditelje, da bodo skrbeli za 
našo državo in slovenski narod. V 
času, ko se pripravljamo na volitve, 
Te prosimo, da bi se jih vsi kristjani 
udeležili in odgovorno oddali svoj 
glas za vse, ki se zavzemajo za 
pravičnost in življenje, za družine in 
otroke, za okolje in versko svobodo. 
Naj voditelji ponosno in dostojno 
predstavljajo našo državo ter se 
zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli 
stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje 
kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo 
miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. 

 
 

 KULTURA 
 

 

To nedeljo, 20. maja bo na Gori Oljki 
tradicionalni koncert zborov in glas-
benih skupin občine Polzela. Letos 
bo koncert povezan, združen z mašo. 
Nekateri zbori bodo prepevali že med 
njo, drugi pa po njej. Začetek dogodka 
bo ob 15. uri. Tudi to 20. srečanje 
pevskih zborov in vokalnih skupin 
občine Polzela nosi naslov: 'Bomo 
eno zapeli'. 
 
 

 

V soboto, 26. maja, ob 20. uri bo v 
športni dvorani na Polzeli koncert 
pihalnega orkestra Cecilija KGD Pol-
zela. Sodelovali bodo še trije izjemni 
vokalisti, Tanja Pečenko, Maša Tiselj, 
Andrej Orel, Mepz Oljka Polzela, Mpz 
OŠ Polzela.  
 
 

 

V soboto, 2. junija ob 20. uri bosta na 
gradu Komenda nastopili glasbeni 
skupini DRAŽ in gostje, Klapa Šufit.  


