
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tisti čas so Judje  
godrnjali nad Jezusom,  
ker je rekel: »Jaz sem kruh,  
ki je prišel iz nebes,«  
in so govorili:  
»Ali ni to Jezus, Jožefov sin? 
Njegovega očeta in mater  
poznamo. Kako more zdaj  
govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« 
Jezus je odgovóril in jim dejal:  
»Ne godrnjajte med seboj!  
Nihče ne more priti k meni,  
če ga ne pritegne Oče,  
ki me je poslal, in jaz ga bom  
obúdil poslednji dan. 
 

(Jn 6,41–44)  

 
 

Zahvaljujemo se ti, da smo s tem 
kruhom, ki nam ga daješ pri vsaki 
sveti maši, prejeli več kot le mano,  

da si nam čudežno zapustil sebe,  
da se ne bomo izničili v večnosti,  

ampak bomo v njej  
združeni s teboj,  

Stvarnikom  
sedanjega časa  

in prihodnje  
neumrljivosti. 

Amen. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V človeškem življenju pride do rasti 
predvsem v časih globoke krize. Kdor 
ni nikoli izkusil težke preizkušnje in 
jo prestal, temu po eni strani manjka 
pomemben korak do zrelosti in po 
drugi tudi izkušnja svetlobe po dolgi 
temi boja. 
 

To je zagotovo neprijetno za nas, ki 
so nam mali in veliki porazi in padci 
skoraj del našega vsakdana. Za vsa-
kega izmed nas pride kdaj pa kdaj 
trenutek, ki ga je doživel prerok Elija 
pod bodičevjem: "Dovolj je zdaj, Gos-
pod." Nisem dosegel svojega cilja, 
popolna izguba sem. Navdaja me 
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občutek brezizhodnosti, nesmisel-
nosti, strahu, utrujenosti in obupa. 
Vzemi moje življenje, ne morem več! 
 

"A je zdaj dovolj"? Ko dosežemo dno, 
se odpro tudi vrata za vstop Boga. 
Angel se dotakne Elije in mu ponudi 
kruh, ki mu bo dal takšne moči, da 
bo lahko živel naprej in imel moč, da 
pride do Božje gore, kjer bo videl Bo-
ga. Tolažba za nas – v najglobljem 
obupu in izčrpanosti smemo zaupati, 
da Bog nikoli ne bo pustil ljudi sedeti 
in umreti pod bodičevjem. Nadgrad-
nja Božje skrbi za človeka v Novi za-
vezi je Jezus Kristus, ki pravi: "Jaz sem 
kruh življenja ... »Če kdo jé od tega 
kruha, bo žível vekomaj." 
 

"Živeti vekomaj" – to pomeni: kdor 
je od tega kruha, ne more propasti. 
V Jezusu se izpolni človeško hrepe-
nenje po življenju, po odrešenju, 
usmeritvi, varnosti. On je za tiste, ki 
vanj verujejo – luč, pot, resnica, vrata, 
pastir in hkrati tudi hrana. Ni treba, 
da vse storimo sami, potrebno je "le", 
da se odpremo, da bo Jezus lahko de-
loval v nas. Pri njem je možno tudi 
tisto, kar je nemogoče za ljudi, ker je 
šel skozi smrt, najtežjo človeško 
izkušnjo, kjer je na kocki biti in ne 
biti, ter jo premagal! 
 

»Če želim izkusiti moč kruha, ga mo-
ram jesti. »Če želim moč tistega, ki je 
"meso" za življenje sveta, ga moram 
jesti kot kruh. "Meso" je Jezus, ki ga 
v evharistiji v dobesednem pomenu 
besede "jemo", in je v njej  navzoč, da 
bi imeli življenje v polnosti! 
 

Povzeto po: www.virc.at 

 

 

 V ČASU POČITNIC 
 

 

V času počitnic otrok in 
dopustov staršev imamo 
radi veliko sprememb. 
Tudi versko življenje kot 
tako potrebuje določene 

spremembe. To pa ne pomeni, da bo-
mo zanemarjali versko življenje. Zato 
mora tudi družina v počitniškem ali 
dopustniškem času imeti svoje dru-
žinsko bogoslužje, seveda primerno 
prirejeno za take dni.  
 

V poletnih mesecih radi potujemo, 
plezamo po hribih, plavamo v rekah, 
jezerih in morju. Ali ne bi bilo lepo, 
ko bi se družina v kakšnem trenutku 
dneva zbrala v naravi ob sončnem 
vzhodu ali zahodu, pod zvezdnatim 
nebom, ob šumenju slapa, reke ali 
morja in rekla: »Kako čudovit mora 
biti Bog, ki je ustvaril takšno mojstro-
vino!« ... 
 

Kako lepo se razlega verska pesem 
in kako drugače jo doživljamo, če jo 
zapojemo na vrhu gore, v čolnu sredi 
jezera ali v temnem gozdu! Narava je 
odprta knjiga o Stvarniku. Morda bo-
mo prav v srečanju z naravo odkrili 
toliko podob iz evangelijev, ko Jezus 
ob slikah in dogodkih iz narave oz-
nanja svojo veselo vest.  
 

Slovenija je posejana s kapelicami in 
cerkvami po hribih in dolinah. Pri 
vsaki bo priložnost za misel na poseb-
no Božjo navzočnost med nami, še 
zlasti ob nedeljski maši, ki naj bo tudi 
vrh počitniškega družinskega živ-
ljenja. 
 

Po: Vital Vider, Z očmi zakoncev 



 

 

 

 
 

  

12. 8.. NEDELJA  *  19. MED LETOM * Ivana Šantalska, vdova, red. 
     
    

 

POLZELA           7.00 
 

  ANDRAŽ                 9.00 POLZELA         10.30 
 

 

13. 8.. PONEDELJEK * Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec 
 

POLZELA      7.00 
 

… za + Alenko JEŽOVNIK TAVČER  
… za srečo v družini                                      * maš.:  J.K., A.K. 
 

14. 8.. TOREK * Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec 
 

 

PETROVČE 19.30 
  

… za + Pavlo ARZENŠEK 
 

 

15. 8.. SREDA  * MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren                   

 
 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
G. OLJKA     15.00 
POLZELA         19.00         
7.00 

 

… za + Marijo SVETKO in Marijo STROPNIK  
… za + Milko in Martina ZEVNIKA 
… za + Janka PRAPROTNIKA                         * maš.:  J.K., A.K. 
… za vse + PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE 
… za + Terezijo in Gvida JELENA (obl.) ter Boštjana 
… za + Jurija SLATINJEKA (8. dan)                      * maš.:  J.K., S.P. 
 

16. 8.. ČETRTEK * Rok, romar, spokornik * Štefan I., Ogrski, kralj 
  
  
 

 

 POLZELA         18.30 
 POLZELA      19.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Cilko RAKUN (obl.) in ostale RAKUNOVE 
… za + Marijo ŠKETA 
… za + Marijo ŽGANK (8. dan)                          
… v zahvalo                                       * maš.:  J.K., V.A., M.K., S.P. 
 

 

17. 8.. PETEK  *  Evzebij, papež, mučenec * Hijacint poljski 
 
  

 

POLZELA         19.00 
  

… za + Silvo, Slavka HOFMANA, družini HOFMAN, KOTNIK 
… za + Marijo (obl.) in Bernarda ZALOŽNIKA 
… za + Zvoneta OŽIRJA                           * maš.:  J.K., V.A., M.K. 
 

 

18. 8.. SOBOTA  * Helena (Alenka), cesarica * Leonard, opat 
 
  
 

 

ANDRAŽ    12.00 
POLZELA         14.00 
POLZELA         19.00 
 
 

  

… v zahvalo ob 70-letnici življenja (M.M.) 
… za srečo in blagoslov v zakonu (poročna) 
… za + Ivota in Marijo SERDONER 

… za + Jožefo in Franca JELENA 
… za + Julija OCVIRKA                            * maš.:  J.K., A.K., S.P. 
          

 

19. 8.. NEDELJA  *  20. MED LETOM * Janez Eudes, duh. * Ludvik T.           

   
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ludvika, Marka, Nino in vse SP. JUGOVE 
… za + Milana GROBINA (2. obl.) in vse GROBINOVE 
… za + Valentina BRUNŠKA                      * maš.:  J.K., V.A., S.P. 
… za + Antona in Terezijo OREL, Jožeta PRISLANA 
… za + Ludvika (obl.) in Angelo CIZEJ 
… za + Leopolda RANČIGAJA                  * maš.:  * J.K., A.Š., S.P. 
 

   

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želijo skleniti: 
1. ženin Matija Hlep, Dobrič 23/b, Sv. 
Andraž nad Polzelo in nevesta Darja 
Lesjak, Dobrič 23/b, Sv. Andraž nad 
Polzelo, prej Velenje; 2. ženin Matej 
Bencak, Bakovci in nevesta Valerija 
Podpečan, Ločica, Polzela; 3. ženin 
Gregor Rajh, Kidričeva ul., Laško, in 
nevesta Lidija Sevčnikar, Kidričeva 
ul., Laško, prej Založe, Polzela. 
 
 

 

To nedeljo, 12. avgusta bo krščena 
Mija F., Polzela 
 
 

 

V torek zvečer, 14. avgusta, bo spet 
romanje vernikov župnije Polzela k 
Mariji v Petrovče. Maša se bo pričela 
ob 19.30. Daroval jo bo škof Stanislav 
Lipovšek. Po maši pa bo tradicionalna 
procesija z Marijinim kipom in luč-
kami po vasi. Na Polzeli ta večer ne 
bo sv. maše.   
 
 

 

V sredo, 15. avgusta, je praznik Mari-
jinega vnebovzetja. Na Polzeli maši 
ob 7. in 19. uri, v Andražu ob 9. uri, 
ob 15. uri pa tudi na Gori Oljki. 
 
 

 

Resnica o Marijinem vnebovzetju je 
kakor daljni glas zvona, ki doni v 
brezizhodnost modernega življenja 
in mišljenja, kakor vrata, ki so se 
odprla v svobodo. Govori nam: zaupaj 
se zopet luči od zgoraj, ki hoče tudi 
tebe pripeljati tja, kjer boš deležen 
življenja in sreče svojega Boga.  (D.T.) 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Arh, Andraž 28, Obu, Andraž 
30. Polzela: Založe. 

 

 

 PO MARIJI K JEZUSU 
 

 

Presveta Devica Marija! 
Ti si Jezusova mati, ti si 
ga pod srcem nosila,  
ga rodila in z njim pod 
križem trpela. Ti si tudi 

naša mati: tvoja materinska roka nas 
je varovala skozi vso zgodovino ....  
Tebi, naša Mati, se danes posvetimo.  
Sprejmi nas v svoje varstvo in nas 
izroči svojemu Sinu Jezusu ... 
 
 

 ŠTUDIJ TEOLOGIJE 
 

 

Vse, ki se zanimate za študij na Teološ-
ki fakulteti obveščamo, da se morate 
za vpis na kateregakoli od programov 
Teološke fakultete najprej prijaviti, 
in sicer je zadnji prijavni rok za vpis 
med 22. in 29. avgustom. Kandidati za 
duhovnike pa naj vstopijo tudi v Bo-
goslovno semenišče v Ljubljani. 
 
 

 KONCERT 
 

 

V soboto, 18. avgusta, ob 20. uri  bo na 
gradu Komenda koncert. Z.M.O. 10 € 
 
 

 IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
 

 

Pred 170 leti (1848) je bil v Andražu 
postavljen zdajšnji veliki oltar. Moj-
ster ni poznan. Leseni kipi svetnikov 
na njem so različne vrednosti in sta-
rosti. Tabernakelj je malo poznejši. 
Izdelal ga je Ignac Oblak v Celju.  
 
 

 

Sredi avgusta 2003 sta bila iz spod-
njega svetišča na Gori Oljki, z oltarja 
božjega groba, ukradena dva kipa - 
Marija Magdalena in Janez, izdelana 
leta 1899, delo podobarja Ivana Te-
sarja. V naslednjem letu, 2004, sta  
bila najdena pri starinarju v Ljubljani 
in vrnjena na oltar. 


