
 
Krščanska tradicija narekuje, da na 5. 
postno, tiho nedeljo, razpela na križih 
zakrijemo. Zakaj ta navada? 

Kratek odgovor bi se glasil: Celotne resnice 
nekega dejanja in osebe ne moreš razumeti 
samo zato, ker si to dejanje in to osebo 
videl. Resnica je za opazovalca zastrta,  

 

dokler ni odnosa. Odnosa ljubezni. Samo 
ljubezen vidi drugega in drugo takšna, kot 
resnično sta. 

Takšno razmišljanje pred moje oči pripelje 
znamenitega dečka s svetlimi slamnatimi 
lasmi, ki sem ga, tudi sam še precej majhen 
deček, ogledoval na sliki v dotični knjigi. 
Sprva sem gledal samo slike, sčasoma sem 
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začel prebirati tudi besedilo. Dolgo je trajalo, 
leta, da so besede dobile pomen in sem jih 
lahko, ne samo prebral, ampak tudi razumel. 
Eden lepših odlomkov knjige, je spoznanje 
glavnega junaka, malega princa, o tem, kaj 
stori iskrena ljubezen med dvema. Kako 
lahko le ta vidi v drugem to, kar bo ostalim 
za vedno ostalo prikrito. Mali princ opiše to 
v razmerju do njegove ljubljene vrtnice in 
pravi vrtnicam:  

“Navaden popotnik bi mislil, da ni razlike 
med vami in mojo vrtnico. Toda imenitnejša 
je, kot ve vse skupaj, zakaj ona je tista, ki 
sem jo zalival, ona je tista, ki sem jo 
pokrival, ona, ki sem jo varoval pred vetrom. 
Zakaj ona je tista, zaradi katere sem uničil 
gosenice (razen dveh ali treh, da bi se iz njih 
razvili metulji). Zato, ker je ona tista, ki sem 
jo čul pritoževati se ali se bahati, včasih pa 
tudi molčati. Dragocena je zato, ker je 
moja.” 

 

Dokler boš gledal na križ in bo tam zate 
samo še ena oseba, ki je kruto končala svoje 
življenje in umrla za svojo stvar, do takrat bo 
zate križ zastrt, odrešenje nedosegljivo. Križ 
boš resnično razumel, če boš z Njim, ki na 
njem visi, spletel resnično vez ljubezni, 
kakor mali princ s svojo vrtnico. Razumel ga 

boš samo, če boš z Njim preživel tihe ure 
pripovedovanja in poslušanja, če si bosta 
delila razlomljen kruh in tiha hrepenenja, če 
bosta skupaj hodila v dobrem in slabem.  

Če bosta, drug z drugim in drug za drugega 
sprejemala udarce in poljube, skupaj padala 
in vstajala, kričala zaradi neznosne bolečine 
in molčala zavoljo neizrekljive lepote. Če vse 
to storiš z Njim, potem boš morda končno 
spoznal zakaj in za koga so rane, kam se 
pretakata kri in voda iz prebodene strani in 
zakaj je prav On, njegovo življenje in njegova 
smrt na križu, tako dragocena. Razumel 
boš, ker boš res spoznal Njega in njegovo 
prav posebno, nikoli ponovljivo ter enkratno 
ljubezen. Takrat bo križ postal nadvse 
dragocen, ker bo Njegov, ker boš ti njegov 
in bo On tvoj. 

Vstopi v skrivnost ljubezni. Zapri oči in pusti 
srcu, da spozna, kako velike stvari je storil 
zate On, ki je mogočen.  

 Urban Lesjak 

         

Oznanila izdaja župnija sv. Marjete Polzela in so namenjena za interno uporabo. 
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik. 

 

Župnijska pisarna je odprta: od ponedeljka do srede od 9. do 11. ure; četrtek in petek 
od 16. do 19. ure; redno po svetih mašah. 

 

051 233 242 (župnik), 031 559 635 (ga. Korber, administratorka),  
041 731 709 (ključar na Polzeli), 031 604 304 (ključar v Andražu),  

 izbran.si@gmail.com,  http://izbran.si,  Župnija Polzela 



 

  Pri nas se dogaja 
 

OBVESTILA, VABILA 
V soboto, 1. aprila, bo ob 10. uri tradicionalni 
križev pot z Vimperka na Goro Oljko. 
 

          
 

BUTARICE 
Župnijska Karitas Polzela sporoča, da bodo 
tudi letos ponudili rože iz papirja in butarice 
za praznovanje Cvetne nedelje. Možnost 
nabave imate to nedeljo, 26. marca in od 
ponedeljka, 27. marca do sobote, 1. aprila, 
v prostorih Karitas, od 9. do 11. ure in od 
13. do 17. ure. 
 

          
 

ČEŠČENJE SRT V ANDRAŽU 
V četrtek, 30. marca, bo Andražu češčenje 
SRT po naslednjem razporedu: 
 

  9.00    sv. maša, nato molitev,  
15.00    izpostavitev Najsvetejšega in molitev 
            15.00 do 16.00 – Karitas 
              16.00 do 17.00 – ŽPS 
                                 17.00 do 18.00 – veroučenci 
18.00    sklep češčenja s sv. mašo 
 

          
 

DUHOVNA PRIPRAVA NA VELIKO NOČ 
Duhovna obnova v Novem Kloštru: v sredo, 
29. marca, ob. 18. uri, za moške. Tudi 
možnost sv. spovedi.  
 

Spovedovanje za družine veroučencev:  
Polzela: v ponedeljek, 27. marca in v torek, 
28. marca, pred večerno sv. mašo, od 18. 
ure dalje.  
Andraž: v četrtek, 30. 3. od 15. do 18. ure 
in v soboto, 1. 4. od 17. do 18. ure. 
 

Spokorni večer: v sredo, 29. marca, ob 18. 
uri. Najprej bo duhovni nagovor, nato 
izpraševanje vesti in osebna spoved. Na 
voljo bo več spovednikov. Spovedovanje bo 
potekalo do 20.30 ure. 
 

 
 

 
ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA 
Skavti zbirajo odpadni papir. Kontejner bo  
do 6. aprila stal na parkirišču pod cerkvijo. 
Zbran denar bo v celoti namenjen 
sofinanciranju poletnih skavtskih aktivnosti 
otrok. Za odvoz pokličite Vida (031 562 733). 
 

          
 

CVETNA NEDELJA 2023 
Na cvetno nedeljo se bo v obeh župnijah 
nedeljsko bogoslužje pričelo pred cerkvijo, 
kjer bo blagoslov zelenja. Prav posebej pa 
vas vabimo in spodbujamo, da se udeležite 
bogoslužja ob 10.30 uri na Polzeli, saj bo 
po sveti maši druženje pred cerkvijo in 
ocenjevanje butaric. Nagrade bodo dobile 
tri največje in tri najmanjše butarice.  
 

 
 

ZBIRANJE SREDSTEV ZA MISIJON V ARGENTINI 
Na cvetno nedeljo, bo med nami skupina 
mladih, ki se poleti odpravlja na misijon v 
Argentino. Na koncu svete maše vas bodo 
nagovorili in povabili, da se po maši ustavite 
pri njihovi stojnici in jim namenita kakšen dar 
za revne otroke, ki jih bodo obiskali.  
 

 
 

BLAGOSLOV TRAKTORJEV 
Blagoslov traktorjev v Andražu bo to nedeljo, 
26. marca, in se bo pričel s sv. mašo ob 9. 
uri. Ob 10. uri bo kulturni program z 
blagoslovom in po njem druženje. 
 

          
 

ROMANJE 
Od 11. do 14. aprila vabljeni na romanje v 
Medjugorje. Informacije Marta (041 588 088). 
 

   
 

SKRB ZA CERKEV 
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Andraž: 
Pižorn, Andraž nad Polzelo 91, Ograjenšek, 
Andraž nad Polzelo 87, Majhenič, Andraž nad 
Polzelo 66; Polzela: Breg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

          

          

          



 
 
 
 
 
 

 Bogoslužja in mašni nameni 
 
 
 
 

nedelja, 26. 3.          5. POSTNA – TIHA   Evgenija, mučenka  Kastul, mučenec  

Polzela 7.00 
… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + ZAGER, EINFALT, PUKL, KAMŠAK in blagoslov v družini 

Andraž 9.00 
… za + Antona REBERNIKA in vse KUKEMBERŠEKOVE  
… za + Alojzijo OBU 
… za + Bernardo (obl.) in Rudija PODPEČAN 

Polzela 10.30 
… za + Mileno SREBOČAN 
… za + Antona, Ano, Alojza in vse KOLARJEVE 

ponedeljek, 27. 3.  Peregrin, redovnik  Gelazij, opat  Frančišek Faa di Bruno, vojak, prof.  
Polzela 19.00 … za + Marijo TAJNŠEK 

torek, 28. 3.  Proterij, škof  Milada (Marija Praška), devica  Vojan (Bojan), knez  
Polzela 19.00 … za + Stanislava GROBELŠKA 

sreda, 29. 3.  Bertold, redovni ustanovitelj  Štefan IX., papež  Gladys, kraljica  

Polzela 
7.30 
8.00 

… pobožnost križevega pota 
… za + Slavico KOŠEC 

četrtek, 30. 3.           Janez Klimak, opat  Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda    
Andraž 9.00 … za + Marijo BRŠEK 

Andraž 18.00 … za + Bernarda in Apolonijo UČAKAR (obl.) ter vse TRATNIKOVE 

Polzela 19.00 … za + Antona in Jožefo (obl.) RIBAR 

petek, 31. 3.            + Gvido (Vido), opat  Benjamin, diakon, mučenec  Kornelija, muč.  

Andraž 
17.30 
18.00 

… pobožnost križevega pota (bralci Božje besede) 
… za + Vilija ČREMOŽNIKA 

Polzela 
18.30 
19.00 

… pobožnost križevega pota (katehistinje in molitvena skupina) 
… za + Marijo TAJNŠEK 

sobota, 1. 4.            Tomaž Tolentinski, misijonar, muč.  Agapa (Ljuba) in Irena, muč.  
Andraž 18.00 … za + Antona (obl.) in Jožico SITAR 

Polzela 19.00 
… za + Ivana JELENA (obl.) 
… za + Edija JAZBECA (30. dan) 

nedelja, 2. 4.          6. POSTNA – CVETNA   Frančišek Paolski, puščavnik, redovni ust.  
Polzela 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane 

Andraž 9.00 
… za + Milana OŽIRJA in vse + DOLINŠEKOVE 
… za + Antona in Marijo (obl.) ŽELEZNIK 

Polzela 10.30 
… za + iz družin VOŠNJAK, PEČOVNIK 
… za blagoslov v župniji in odprtost Svetemu Duhu 

 


