
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jezus jih je poklical k sebi  
in jim rekel: »Veste, da tisti,  
ki veljajo za vladarje,  
gospodujejo nad narodi 
in da jim velikaši vladajo. 
Med vami pa naj ne bo tako,  
ampak kdor hoče postati  
velik med vami,  
naj bo vaš strežnik,  
in kdor hoče biti prvi med vami, 
naj bo vsem služabnik.  
Saj tudi Sin človekov ni prišel,  
da bi mu stregli, ampak da bi 
stregel in dal svoje življenje  
v odkupnino za mnoge.«  
 

 (Mr 10,42-45)  

 
 

Drug drugemu smo potrebni,  
drug od drugega se učimo,  
delamo in živimo za druge.  

Naše poslanstvo je misijonarstvo.  
Jezus sam naroča: »Pojdite  

in učite vse narode.« 
Vsak lahko  
nekaj stori  

v svojem okolju  
za rast vere,  

ki človeka bogati,  
osrečuje in osvobaja. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če hočemo pravilno razumeti evan-
gelij, je nujno, da dogodkov in izjav 
ne gledamo posamično, temveč v nji-
hovi povezanosti med seboj, iz česar 
lahko razberemo njihov smisel in 
njihovo težo. Jezus učencem ničesar 
ne zapove kar tako. Temelj njegovih 
besed je njegovo življenje in delovan-
je. Njegove besede govorijo o tem, 
kaj prinaša hoja za njim v življenje 
tistih, ki želijo živeti skupaj z njim. 
Kdor se odloči za življenje z Jezusom, 
to zadeva vse dimenzije njegovega  
življenja, ali pa ni povezan z njim. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Evangelij nam pripoveduje, da so se 
učenci začeli izrazito zanimati za 
osebno veljavo in položaj. Jezus jih 
ob tem opozori, da so dolžni služiti. 
V stremljenju po veljavi in imenu 
učenci začnejo pretirano iskati sami 
sebe. Jezus v osnovi ne odklanja am-
bicioznosti. Ne želi imeti ohromelih, 
togih učencev, učencev brez življenj-
ske energije. Vendar določi, kaj je 
pravi cilj življenjskega naprezanja; 
takšnega cilja si izven njegove skup-
nosti pač ni mogoče zamisliti. Med 
»biti prvi« in »biti zadnji in vsem 
služabnik« obstaja neločljiva vez. Pri 
tem gre za veličino kot tako. Služenje 
je edino merilo za resnično veljavo in 
veličino. Nobeno drugo delovanje, 
na katerem koli področju, ne more 
pripeljati do večje osebne veljave. 
 

Jezusove besede so pravo nasprotje 
tega, kar si želijo slišati učenci. Kažejo, 
da se bodo učenci ravno na tem pod-
ročju morali nečemu odpovedati.  S 
tem ko Jezus kot pogoj za »biti prvi« 
postavlja »biti zadnji«, je očitno, da 
od učencev zahteva popolno spre-
obrnjenje. Učenci bi radi takoj postali 
prvi. Prvi pa lahko postane samo, kdor 
najprej postane zadnji in vsem služab-
nik. In na tak način lahko služi samo, 
kdor drugemu iz srce želi dobro, kdor 
je s srcem pri stvari in za drugega  
stori vse, kar je v njegovi moči. In ker 
smo mi Jezusovi učenci, smo dolžni 
vsem služiti na tak način. Služili naj 
bi vsem, ki jih srečamo, vsem, ki po-
trebujejo pomoč. Ne gre, da bi tako 
služili le tistim, ki so nam všeč. Vsi, 
ki jih srečamo, imajo pravico, da jim 
služimo iz srca. 
 

Po: K. Stock, Jezus – veselo oznanilo 

 

 

 MISIJONSKA NEDELJA 
 

 

Misijonska nedelja 
je največja 
solidarnostna 

akcija na svetu. Z molitvami in 
zbranimi darovi omogoča obstoj in 
delitev dobrin Cerkvam po vseh 
kontinentih. Cerkev je tukaj za 
najbolj revne. Zato Papeške 
misijonske družbe prosijo za 
pomoč župnije po vsem svetu, da bi 
cerkvene skupnosti lahko obstajale 
tudi v najrevnejših delih sveta. Z 
veseljem zato radi prispevajmo 
svojo molitev in svoj dar, da se bo 
veselje Jezusa Kristusa lahko širilo 
po vsej zemeljski obli. 
 

Povzeto po: www.misssio.si 
 
 

 

Gospod Jezus Kristus,  
popelji nas na pot evangelija  
in oživi misijonarske poklice v tvoji 
Cerkvi po vsem svetu.  
Opogumi nas v hoji za teboj,  
da bomo prepričljivi prinašalci 
tvojega veselega oznanila  
v naše župnijske skupnosti  
in na vse konce sveta.  
Daj nam moč, da bomo  
z veseljem pomagali  
revnim, trpečim, nesrečnim, 
zapuščenim in preganjanim.  
Z zgledom svoje vere naj prinesemo 
dvomljivcem polnost življenja.  
Prižgi v naših srcih svetlo luč ljubezni,  
da bomo prepričljivo znamenje  
misijonske prenove  
za naše župnije in skupnosti.  
Sveti Duh, ti nas vodi k novemu 
misijonskemu razcvetu Cerkve.  
 

Molitev s Filipinov 



 

 

 
 

  

 

21. 10.. NEDELJA  *  29. MED LETOM - MISIJONSKA * Kalist I., papež, m.          

   
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
POLZELA         10.30 
 

 

… za žive in rajne farane                          
… za + Andreja KUŽNIKA, vse TRATNIKOVE, rodbino UČAKAR 
… za + Pavlo ZABUKOVNIK (obl.), vse TOMÁZLNOVE  * G.B. 
… za + Marijo PODPEČAN (obl.), vse KOČJAŽEVE * J.K., M.G. 
… za + Marijo ŠTRUKELJ LOBNIK (1. obl.) 
… za + Marka BERGANTA (obl.)                           * maš.:  J.K., S.P. 
 

 

22. 10.. PONEDELJEK * Janez Pavel II, papež * Marija Saloma,  
 

POLZELA           7.00 
 

… za + Betko in Cirila PIŽORNA 
… za + Matevža VOUKA                               * maš.:  J.K., A.Š. 
 

23. 10.. TOREK * Janez Kapistran, duhovnik * Ignacij Carigrajski, patriarh 
 

 

POLZELA      18.00 
 

  

… za + Marijo JUHART (8. dan) 
… za + Alojza SATLERJA                                   * maš.:  J.K., A.Š. 
   

 

24. 10.. SREDA  * Antom Marija Claret, škof, red. ustanovitelj                  

 
 

POLZELA                                                                                                                                                                                    7.00 

 

… za + Marijo GERLIH (8. dan)  
     

25. 10.. ČETRTEK * Krizant in Darija (Darinka), muč. * Tadej (Dejan), šk.          
  
  
 

 

  ANDRAŽ         17.00 

  POLZELA                                                                                                                                                                17.30 
  POLZELA      18.00 
      POLZELA      18.00 

 

… za + Jožefo, Nandija KRKA, vse BELOGLAVČEVE 
… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Konrada BALUHA (obl.) in Marijo 
… molitev za duhovne poklice 
 

26. 10.. PETEK  *  Lucijan in Marcijan, mučenca * Demetrij Solunski, muč.             
 
  

 

  POLZELA         18.00 
 

  

… za + Anico in Stanka KOŠECA 
… po namenu darovalca (Marija)                           * maš.:  J.K., G.B. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

 

27. 10.. SOBOTA  * Sabina Avilska, mučenka * Evarist, papež      
 

 

POLZELA         18.00 
  

… za + Janeza (obl.) in Marijo ŽGANK 
… za vse + CIBERLOVE                                * maš.:  J.K., A.Š. 
  

 

28. 10.. NEDELJA  *  30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA * Simon, Juda, ap.          

 
  
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
POLZELA         10.30 
 

 

… za žive in rajne farane                          
… za + Franca, Marijo ZABUKOVNIK, vse ZG. JUGOVE 
… za + Milana GROBINA, starše GROBIN 
… za + Cirila SITARJA (obl.)                    * maš.:  J.K., A.Š., G.B. 

… za + družino VOŠNJAK - PEČOVNIK 
… za + Milana VASLETA 
… za + Antona MEŠIČA                                * maš.:  J.K., S.P., M.G. 

   

 
 

     

 

Ko hodim gor in dol po stanovanju in pri tem molim rožni venec,  
se mi porodijo najlepše melodije.    (Joseph Haydn) 

 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 21. oktobra so naše misli 
usmerjene v misijonske kraje. Tudi 
nabirko bomo izročili njim. Plakat 
razlaga vsebino misijonske nedelje: 
Skupaj z mladimi ponesimo evangelij 
vsem. Osrednje slovensko srečanje 
bo v Trebnjem, ob 15. uri molitev, ob 
16. uri sv. maša.  
 
 

 

Ob oznanilih je to nedeljo misijonski 
koledarček 2019. Vzemi ga! 
 
 

 

To nedeljo, 21. oktobra ob 9. uri bo 
v Andražu srečanje starejših, bolnih 
in vseh, ki tem potrpežljivo strežejo 
in jim lajšajo tegobe let in bolezni. 
 
 

 

V sredo, 24. oktobra, ob 18. uri  bo v 
Novem Kloštru v Založah (severni 
vhod) duhovna obnova za ženske.  
 
 

 

Pred počitnicami in praznikom bo na 
Polzeli v torek, 23. oktobra od 13. do 
16. ure spovedovanje otrok, mladih 
in vseh ostalih. V četrtek, od 15. do 
17. ure bo spovedovanje v Andražu. 
 
 

 

Priložnost za spoved pred praznikom 
Vseh svetih (popolni odpustek!) bo 
na Polzeli tudi v petek, 26. oktobra 
od 17. do 18. ure in od 18.30 do 19.30. 
 
 

 

V petek, 26. oktobra bo v Salezijan-
skem mladinskem centru v Celju, 
duhovni večer za mlade. Priložnost 
za adoracijo, slavljenje, glasbeni večer, 
priložnost za sv. spoved (pred 1. 11.). 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Maver, Andraž 36, Maver, 
Andraž 39, Atelšek, Andraž 40/a. 
Polzela: Polzela I. 

  

 

 DOBRODELNOST  
 

 

Župnijski Karitas Andraž in 
Polzela bosta to nedeljo, 21. 
oktobra in v nedeljo 28. ok-
tobra imeli po sv. mašah na 

razpolago sveče za Vse svete. Pripo-
ročen dar je 1,5 €. Denar gre v dober 
namen. Z nakupom sveče Karitas 
namreč dobri ljudje darujejo za ljudi v 
stiski. Sodelavci Karitas vas vabijo da 
s skrbjo za rajne pomagate živim! 
 
 

 

'Spomine' za rajne sprejemamo po 
ustaljeni praksi in načinih.  
 
 

 

V Andražu bo 11. novembra srečanje 
nekdanjih ministrantov. Spisek!  
 

 

 REVIJA PRIJATELJ 
 

 

Ob izhodu iz cerkve je nekaj reklam-
nih izvodov Prijatelja z naročilnico v 
sredini. Vzemite! Naročite! 
 

 

 KONCERT 
 

 

To nedeljo, 21. oktobra, ob 19. uri bo v 
cerkvi sv. Jožefa Celje koncert iz sklopa 
Glasba na hribu. Nastopila bosta so-
pranistka Andreja Zakonjšek Krt ter 
baritonist Primož Krt: »Vokalno or-
gelski pozdrav Rožnovenski Kraljici«. 
 
 

 PGD ANDRAŽ 
 

 

To nedeljo, 21. oktobra, od 10. ure na-
prej bo pri gasilskem domu v Andražu 
dan odprtih vrat s predstavitvijo de-
javnosti PGD Andraž.  
 

 

 KATEHEZA 
 

 

V Škofijskem domu Vrbje bo v četrtek, 
25. oktobra, ob 18.30 kateheza za od-
rasle: 'Nedoumljivost trpljenja'. Vodi 
g. Matej Pirnat. Prijave: 051 278 482. 


