
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Spregovoril je Simon Peter  
in rekel: »Ti si Kristus,  
Sin živega Boga.«  
Jezus mu je odgovoril:  
»Blagor ti, Simon, Jonov sin, 
zakaj meso in kri ti nista  
tega razodela, ampak  
moj Oče, ki je v nebesih.  
Pa tudi jaz tebi povem:  
Ti si Peter (Skala) in  
na to skalo bom sezidal  
svojo Cerkev in peklenska  
vrata je ne bodo premagala.  
Dal ti bom ključe nebeškega 
kraljestva, in kar koli boš 
zavezal na zemlji,  
bo zavezano v nebesih;  
in kar koli boš razvezal  
na zemlji, bo razvezano v 
nebesih.«  

(Mt 16, 16-19) 

 

Na praznik sv. Petra in Pavla se 
zahvalimo za to, da smo združeni v 

izpovedovanju vere, ki jo je 
Peter izpovedal za vse 

 učence: ''Ti si Mesija, 
 Sin živega Boga.«  

To izpoved prinašajmo  
skupaj v današnji svet.  

Benedikt XVI. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ne moremo govoriti o Jezusu, ne da 
bi govorili o Cerkvi, in obratno. Pri 
evangelistu Mateju je govor o Cerkvi 
povezan s Petrovo službo. V sloven-
ščini je med pojmoma: Peter in skala 
velika razlika. V grščini sta si oba 
pojma veliko bližje: Pétros-pétra, 
tako da poznavalec Svetega pisma 
takoj pride v skušnjavo, da bi razis-
kal, če je ta besedna igra obstajala v 
Jezusovem jeziku in imela kak pomen. 
V aramejščini za oba pojma obstaja 
samo ena beseda moškega spola: “Ti 
si Kefa in na ta kefa bom sezidal svojo 
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Cerkev.” Iz te ugotovitve je vidno, da 
se drugi kefa nujno sklicuje na prve-
ga, in v tem je razlog našega prevoda, 
ki hoče izpostaviti odnos med obema 
pojmoma: Ti si Peter, Skala, in na 
tebi bom kot na skali sezidal svojo 
Cerkev. Peter se kaže kot skala, ki je 
uporabljena za temelj, Jezus pa kot 
graditelj. 
 

Na tem mestu se lahko vprašamo, v 
čem Peter postane skala, temelj stav-
be, ki jo je zgradil Jezus, saj Cerkev ni 
človeško, ampak je Božje delo. Apostol 
Peter to ni po svoji človeški slabosti, 
ki seveda ne more dati jamstva, am-
pak je to v izpovedi vere, ki se kaže 
v njem kot Očetov dar. Besede vere 
označujejo začetek Petrovega poslan-
stva v zgodovini. Iz takšne izpovedi 
vere je morala sveta zgodovina od-
rešenja in Božjega ljudstva pridobiti 
novo razsežnost: izraziti se je morala 
v zgodovinski razsežnosti Cerkve.  
 

Ne gre za katerokoli skalo, ampak za 
tisto skalo, za tisti kamen, na kate-
rem sloni stavba in brez katerega 
bi bila kot hiša, zgrajena na pesku, 
ki ji je namenjeno, da se bo podrla. 
Petru je torej zaupano poslanstvo, 
ki služi trdnosti, varnosti Cerkve. Ven-
dar Peter tega ne bo počel na osnovi 
človeškega izročila, ampak na osnovi 
tega, kar ga je naučil Jezus, to je, v 
moči tiste vere, v kateri mora on po-
trditi svoje brate. 
 

Jezus je vedno navzoč kot graditelj 
“svoje” Cerkve. Peter ima do Jezusa 
odnos služabnika v svetopisemskem 
pomenu besede. Glava Cerkve ni on, 
ampak Jezus (Ef 1,22).  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 SV. PAVEL, MISIJONAR, APOSTOL 
 

 

Apostol Pavel, veliki potujoči misi-
jonar po pokrajinah takratnega rim-
skega cesarstva, je ostal zgled vsem 
prihodnjim oznanjevalcem evangelija 
s sovjo podobo požrtvovalnega uči-
telja in predvsem s svojimi teološko 
poglobljenimi spisi – Pismi. Kakšen 
vodnjak Božje modrosti je to za vse, 
ki iščejo Boga in smisel življenja. To 
je en sam klic k veri, upanju, ljubezni 
in edinosti. 
 

Svoj vrh doseže to pisanje v hvalnici 
ljubezni: »Ljubezen je potrpežljiva, 
dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, 
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, 
ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da 
se razdražiti, ne misli hudega. Ne ve-
seli se krivice, veseli pa se resnice. 
Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse 
prestane. Ljubezen nikoli ne mine« 
(1 Kor 13,4–8). V teh vrsticah je zajeto 
bistvo evangelija. Iz njih nam po be-
sedah apostola Pavla govori Kristus 
in vabi ter kliče na pot za seboj. 
 

Po: S. Janežiču 
 
 
 

 

Le kdor spozna, koliko je v življenju  
odvisno od njegovega osebnega 
svobodnega odločanja,  
koliko lahko stori dobrega ali 
slabega zase in za druge,  
se zaveda svoje odgovornosti. 
 

(Alojzij Šuštar) 
 
 
 

 

Le eno je potrebno: prisotnost Boga.  
Če je Bog blizu, so nam ljudje blizu. 
Čim bliže smo Bogu, bliže smo tudi 
vsem ljudem. 

(Miha Žižek) 
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NEDELJA *   SV. PETER IN PAVEL, apostola * Judita, redovnica        
 

29. 06. 2014 
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  POLZELA 
 

 

   7.00  
  9.00 
 
 
10.30 

 

…  
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

 

za žive in rajne polzelske in andraške farane 
za + Mileno BLAGOTINŠEK (7. dan) 
za + Petra in Vinka VODOVNIK 
za + PRUNGLOVE                         * maš.:  J.R., J.J., J.K. 
za + Roberta GREŠAKA (obl.), Marijo, Jožefa JELEN 
za + Martina in Marijo SIKOŠEK, Ivana SELIČ 
za + Frančiško FLORJANC (ob pogrebu)  * J.R., J.K., L.S. 
 

PONEDELJEK * Prvi mučenci rimske Cerkve * Ladislav Ogrski, kralj     
30. 06. 2014 

 

  POLZELA 
 

 

7.00 
 

 … 
 … 

 

za + Marijo PFEIFER (30. dan) 
za + Jožija HROVATA (1. obl.)                * maš.:  J.B., J.K. 
 

TOREK * Estera, svetopisemska žena * Oliver Plunkett, škof, mučenec      
01. 07. 2014 

 

  POLZELA 

 

19.00  … 
 

za + Ivana ČETINA (obl.) in sorodnike 
 

SREDA *  Ptujskogorska Mati Božja * Janez Frančišek Regis, redovnik   
02. 07. 2014 

 

  POLZELA 

  POLZELA 

 

  7.00 
16.30 

 

 … 
 … 

 

za + Marijo JOŠOVC (7.dan)  
za + Teodorja KOLENC (pogrebna)  
 

ČETRTEK * Tomaž, apostol * Heliodor, menih, škof * Anatolij, škof   
 

03. 07. 2014 
 

PRVI 

 

  POLZELA 

 

19.00  …  

 … 

 

za + Alojzijo ŠALAMON (1. obl.) 
za + Stanislava RIBIČA                                * maš.:  J.B., N.D. 
 

PETEK * Urh, škof * Elizabeta Portugalska, kraljica                    
 

04. 07. 2014 
 

PRVI 

 

  POLZELA 
 

18.30 
19.00 

  

  … 
 … 
 … 
 … 
    

 

izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov 
za + Frančiško (obl.), Viktorja, vse DIVJAKOVE 
za + Roka SVATINA (obl.) 
v čast Srcu Jezusovemu                * maš.:  J.B., N.D., J.K. 
 

SOBOTA * Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope. 
 
 
 

05. 07. 2014 
 

PRVA 

 

  ANDRAŽ 

 
 POLZELA 

 

18.00 
 
19.00 

  

 … 
 
 … 
 … 

 

po namenu (V.B.) 
po maši: molitev za duhovne poklice   
za 2 + Cirila in Frančiško PRAPROTNIK  
za + Matildo, Franca in Mirka VAŠL   * maš.:  J.B., J.K. 

po maši: molitev za duhovne poklice 
 

NEDELJA * 14. MED LETOM – SLOVENCEV PO SVETU * Marija Gorett 
 

06. 07. 2014 
 

PRVA 
 

 

 

  POLZELA 

  ANDRAŽ 

 
  POLZELA 
 

 

   7.00  
  9.00 
 
10.30 

 

 … 
 … 
 … 
 … 
 … 
 … 

 

za žive in rajne polzelske in andraške farane 
za + Rudija (obl.) in Jožefo BLAGOTINŠEK 
za + Fortunata BRŠKA                       * maš.:  J.R., L.S. 
za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK  
za + Ožbalta DROBNAKA (obl.) in ostale 
za + Frančiško FLORJANC (7. dan)        * J.R., J.K., N.D. 

  29.  06.  –  06.  07.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 29. junija bo v katedrali v 
Gornjem Gradu mašniško posvečenje. 
Iz Savinjske doline izhajata dva no-
vomašnika: Marko Rakun, Rečica ob 
Savinji in Janez Suhoveršnik, Nova 
Štifta. Veselimo se! Čestitamo! 
 
 

 

To nedeljo, 29. junija bo krščen Ber-
nard K., Polzela (Ljubljana).  
 
 

 

V torek po maši bo na Polzeli sestanek 
pripravljalnega odbora za župnijske 
dneve ob godu sv. Marjete.       
 
 

 

Molitev za duhovne poklice ta teden 
ne bo na prvi četrtek v mesecu, kot 
običajno, ampak na prvo soboto, 5. 
juija po maši v Andražu in na Polzeli.   
 
 

 

V Katoliški Cerkvi 5. julija obhajamo 
slovesni praznik sv. bratov Cirila in 
Metoda, slovanskih apostolov in soza-
vetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi 
apostola Slovanov zaradi misijon-
skega dela med slovanskimi ljudstvi. 
 
 

 

V nedeljo, 6. julija obhajamo nedeljo 
Slovencev po svetu. Prireditev 'Dob-
rodošli doma' bo potekala 5. julija v 
Škofji Loki. 
 
 
 

 

Tisti, ki so med seboj  
združeni, so skala,  
tisti, ki so razdeljeni,  
so pesek. 
 

(malgaški pregovor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V župniji sv. Andraža: Arh, Andraž 
28; Obu, Andraž 30.  Na Polzeli: Pod-
vin pri Polzeli. 

 

 

 APOSTOLAT MOLITVE - JULIJ 
 

 
   

Splošni: Da bi športne de- 
javnosti vedno bile prilož- 
nost za medsebojno bratstvo 
in osebno rast.  
 

Evangelizacija: Da bi Sveti Duh pod-
piral delovanje laikov, ki oznanjajo 
evangelij v najrevnejših deželah.  
 

Slovenski: Da bi bili odprti za darove 
Svetega Duha in sprejemljivi za nje-
gove navdihe. 
 
 

 SMISEL POČITKA IN DELA 
 

 

Niso zgolj počitniški dnevi priložnost 
za počitek od dela. V našem času je 
potrebno še posebej spomniti, da je 
Gospodov dan, ki nas spremlja skozi 
vse leto, tudi dan počitka. Kristjani so, 
v povezavi z vlogo sobote v judovskem 
izročilu, videli v Gospodovem dnevu 
dan počitka od vsakodnevnega napora. 
To ima povsem določen smisel, kajti 
izraža neko relativizacijo dela, ki mu 
daje človek smisel: delo je zaradi člo-
veka in ne človek zaradi dela. Delo ima 
sicer pomembno vlogo pri uresniče-
nju človeka in razvoju družbe. Hkrati 
pa je pomembno, da človek ne postane 
suženj tega dela in ga ne obožuje, ko 
v njem išče zadnji cilj življenja.  
Trudimo se tudi v teh poletnih dneh 
iskati smisel nedelje kot Gospodovega 
dne ter dati prednost ljudem in od-
nosom. 

Po: Benedikt XVI., Srce krščanskega življenja 
 
 
 

 

V ponedeljek, 30. junija ob 9. do 16. 
ure bo 'Poletni dan na Škofijski' gi-
mnaziji na Vrbanski 30 v Mariboru. 
Udeležba na delavnicah je brezplačna, 
poskrbljeno bo za kosilo. Sedmošolci, 
osmošolci, lepo vabljeni! 


