
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 

Ko je Jezus nekoč na samem 
molil, so bili z njim učenci;  
in vprašal jih je:  »Kaj pravijo 
ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: 
»Janez Krstnik, drugi: Elija, spet 
drugi pa, da je vstal eden od 
starodavnih prerokov.«  
Nato jim je rekel: »Kaj pa vi 
pravite, kdo sem?« Peter je 
odgovóril: »Božji Maziljenec.« 
 

                                          (Lk 9,18–20) 
 

 12. NEDELJA MED LETOM 

 

Mesija je hebrejska beseda za »tistega, ki je 
maziljen«, in pomeni isto kot grška beseda 

»Kristus.« V stari zavezi so kralje ob 
izvolitvi mazilili z oljem. Maziljenje je bilo 
pridržano za osebe, ki jih je Bog izbral za 
določeno službo. Do Jezusovega časa se je 
izraz Mesija tako že ustalil kot naslov za 

prihajajočega kralja. Zunaj Palestine, med 
nejudovskimi kristjani, ki niso nikoli 
pričakovali takega voditelja, je ime 

»Kristus« začelo izgubljati svoj posebni 
pomen. Vse bolj se je uporabljalo tako, kot 
ga uporabljamo danes, kot del Jezusovega 

osebnega imena. Podobno so kmalu 
vernike začeli imenovati »kristjani« ali 

Kristusovi učenci. To so tisti, ki ne ostajajo 
le pri razglabljanju, kdo je Jezus Kristus, 

temveč se tudi zgledujejo po nauku in 
ravnanju svojega Učitelja.  

Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 KDOR GA ŽELI SPOZNATI,  
 MORA ZA NJIM 

 
 

Zanimivo, s čim Jezus povezuje vprašanje: Kaj 
ljudje pravijo, kdo sem? Petrov odgovor, da je 
Božji maziljenec, pojasni z razlago, da bo Sin 
človekov zavržen in umorjen. Torej je z 
odgovorom, kdo je on, najtesneje povezano 
njegovo trpljenje. Še več. Kdor ga bo hotel 
spoznati, bo moral po isti poti za njim, zato 
pravi: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove 
sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za 
menoj.« Križ je najpomembnejše znamenje 
Božjega sina, pa tudi vseh njegovih učencev. 
Nam je to res tako jasno? Zdi se, da smo 
Jezusovo trpljenje ločili od njegovega življenja. 
Kot da je trpljenje nek dodatek k njegovemu 
sicer uspešnemu oznanjevanju. Pa ni! Križ se 
za Jezusa ni začel na veliki četrtek, ampak z 
njegovim rojstvom! Občutek imam, da je 
današnji odlomek šibka točka našega 

Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo 
 Sv. Andraž nad Polzelo 

                19. junij

 



oznanjevanja. Ne 'paše' nam, da sta hoja za 
Jezusom ter življenje v resnici in ljubezni tesno 
povezana s trpljenjem. Zato smo križ pribili na 
stene in ga razumemo kot neposrečen konec 
Jezusovega življenja. V naših glavah in v našem 
oznanjevanju bomo morali to spremeniti. 
Nenazadnje je vse pošteno človekovo življenje 
povezano s križem. Otrok bi čokolade raje ne 
delil z drugimi, pa če hoče biti resnično človek, 
se mora tega naučiti. Vsi bi pogosto raje 
počivali kot pomagali, pa je spet potrebno 
naložiti križ odpovedi. Radi bi, da bi se kaj 
naredilo samo, a moramo pljuniti v roke in 
spet smo pri križu. Beg pred križem se 
vsepovsod odraža kot lenoba in lagodje. To ni 
življenje resničnega kristjana! In prav tega je 
danes vsepovsod polno. Ko pa govorimo o 
zavzetem vztrajanju v resnici in ljubezni, bomo 
doživljali nasprotovanje in preganjanje. 
Dejstvo je, da bo tisti, ki hoče iti za Jezusom, 
trpel enako nasprotovanje kot on.  Kljub temu 
da pomeni biti Jezusov učenec izgubiti 
življenje, pomeni tudi življenje najti: Če bomo 
hodili za njim, bomo v sebi našli mir. 
 
 

                                                                            Po: E. Mozetič 
 
                                                                              

 

 ŽUPNIJA SV. MARJETE 
 

Trg sv. Marjete 1, 
3313 Polzela 

mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099 
stacion. telefon: +386 (0)59113 867 
tel. župnika:  051 233 242  
tel. predsednika ŽPS:   041 381 472 
telefon ključarja:       041 731 709  
tel. administratorke:   031 559 635   
e-poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si  
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/ 
 
 

 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 7.00, 10.30;  
delavniki (razen srede): april-oktober 
19.00; november-marec 18.00;  
ob sredah 08.00.  

MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol 
ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1. 
petek pred mašo; 1. soboto po maši. 
SPOVEDOVANJE: ob četrtkih med 
adoracijo, ob petkih pred mašo, pred 
prazniki, priložnostno po dogovoru.  
KRSTI: nedelje med mašo ali po njej. 
Prijava med tednom v župnišču, pri-
prava po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA:  
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do 
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 18. 
ure. Redno po svetih mašah. 
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi. 
TRR Župnija: SI56040010047546188 
TRR Karitas:  SI56048350002915004 
 
 

 

ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA 
 

Andraž nad Polzelo 153, 
3313 Polzela  

mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346  
telefon ključarja:       031 604 304 
e-poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si  
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/ 
 
 

 

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE: 
nedelja: 9.00;  
delavniki (razen srede): april-oktober 
18.00; november-marec 17.00.  
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo. 
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek 
pol ure pred mašo; 
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred 
mašo, pred prazniki, priložnostno 
po dogovoru.  
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava 
med tednom v župnišču Polzela, 
priprava po dogovoru. 
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču 
na Polzeli. 
TRR Župnija: SI56040010047460537 
TRR Karitas:  SI56040000276302695 
 
 

 

Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete Polzela. 
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.6. NEDELJA  *  12. MED LETOM *  Nazarij, prvi koprski škof 

 

 

POLZELA             7.00 
ANDRAŽ              8.30 

 
 
 
 
 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… Telovska procesija 
… za + Otmarja MAJHENIČA 
… za + Kristino KUŽNIK (obl.), Slavkota ter  
           Jožico UČAKAR in vse UČAKARJEVE 
… za + Jožeta MEKLAVA in Zdravkota JEŽOVNIKA 
… za + Ivana MAVERJA 
… za + Betko in Ivana PENCELJ 

 

20.6. PONEDELJEK *  Albert, škof * Florentina, d., opatinja 
 POLZELA         19.00 

 

… za + Frančiško ČETINA 
 

21.6. TOREK *   Alojzij Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof 
 

      

POLZELA   19.00 

 

… za božje varstvo in blagoslov 
… za + Marka MEKLAVA 
 

22.6. SREDA  *   Janez Fisher, škof * Tomaž More, muč. * Pavlin iz Nole, škof    

 

      

POLZELA                              8.00 
 

… za + Franca VASLETA (obl.) in vse VASLETOVE 
… za + Alojzijo ŠALAMON (obl.) in vse sorodnike 
 

23.6. ČETRTEK  *   Rojstvo Janeza Krstnika  * Jožef Cafasso, redovnik  

 

      

ANDRAŽ            18.00 

 
POLZELA         19.00 

 

  … za + Franca KOPRA 
  … za + Angelo DUŠIČ 
  … za + Pavlo LUKNER 

24.6. PETEK  *   Srce Jezusovo * Rumold, mučenec, samotar * Simplicij, škof 

 

 

POLZELA               19.00 

 

…  za + Janeza CUKJATIJA 

…  za + Marijo TAJNŠEK (8. dan) 

…  za blagoslov in srečo pri porodu 

 

25.6. SOBOTA  *  Marijino brezmadežno Srce * Dan državnosti 

 
 

POLZELA               19.00 
 

…  za + Ano KOLER 

 

26.6. NEDELJA  *  13. MED LETOM * Jožefmarija Escriva, ustan. Opus Dei 

 

 

POLZELA             7.00 
 
ANDRAŽ              9.00 

 
 
 
POLZELA      10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane                         
… za + Ivanko, Štefana in vse ČEDETOVE iz Šmartnega ob Paki 
… za + Ivana MAVERJA 
… za + Antona in Ivanko BRINOVŠEK  
           ter Jankota BRINOVŠKA (30. dan) 
… za + Ladislava RIHTARJA 
… za + Angelo (obl.) in Ludvika CIZEJ ter Andrejo OGRIS 
 

 

Bog je Ljubezen, in tisti, ki ostaja v ljubezni,  
ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. 

 

(1 Jn 4,16) 
 



 
 

 

 OBVESTILA - VABILA 
 

 

V nedeljo, 19. junija, bosta na Polzeli 
krščena Aleks G. (god sv. Aleksander, 
7. april) ter Kiara M. (god sv. Chiara 
Lubich, 14. marec). 

 
 

 

V ponedeljek, 20. junija, bo ob 19.45 
srečanje članov ŽPS Polzela.  

 
 

 

V nedeljo, 26. junija, bo v Andražu 
krščena Julija G. (god sv.  Julija, 22. maj), 
na Polzeli pa bodo krščeni Klara K. (god 
sv. Klara, 11. avgust), Maksim S. (god sv. 
Maksimiljan Puljski, 21. februar) in 
Sofija T. (god sv. Zofija, 15. maj). 

 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Pižorn, Dobrič 34, Brezovnik, 
Dobrič 77;  Polzela: Orova vas 
 
 

 

Saj ste vendar živi kamni. Zato se 
vgrajujte v duhovno stavbo, tako da 
boste sveto duhovništvo in boste 
darovali duhovne žrtve, ki bodo po 
Jezusu Kristusu prijetne Bogu.      (1 Pt 2,5) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 DRUŽINSKA KATEHZA 
 

 

Priložnost za vse tiste starše, ki želijo 
skupaj s svojimi otroki poglabljati 
verska znanja. Srečanja bodo potekala 
enkrat mesečno, vsako 3. nedeljo, od 
septembra do junija. Začetek srečanja 
bo s sv. mašo ob 10.30 uri. Prijavite se 
lahko s prijavnico ali v župnišču. 

 
 

 

 KRVODAJALSKA AKCIJA 
 

 

Vljudno vabljeni na krvodajalsko 
akcijo v veroučno učilnico Župnije 
Polzela, v sredo, 22. junija, 2022, od 
7. do 12. ure. Krvodajalcem se 
zahvaljujemo za odziv, razumevanje in 
upoštevanje zaščitnih ukrepov. 

 
 

 DAN DRŽAVNOSTI 
 

 

V petek, 24. junija, ob 19. uri, bo v 
Andražu občinska proslava ob 
dnevu državnosti.   
 
 

 

SLOVENEC BITI 
 

Slovenec biti, slovensko ljubiti, –  
je pravzaprav nerazložljiva stvar,  
ker je to stvar srca in biti.  
Slovenec biti – ni drugega,  
kakor: slovensko misliti,  
slovensko peti in govoriti,  
slovensko ljubiti, –  
pa s srcem čutiti slovenski svet,  
hiše, gozdove, polja, ljudi,  
tako čutiti,  
da ne moreš, ne moreš biti  
brez njih.  
Pa to ni tako, kakor jesti in piti.  
Ne moreš preveč  
ne ljubiti, ne biti. 

 

                Po. T. Kuntner, Slovenska pomlad 
 

 
 


