
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In vstal je, zapretil vetru  
in rekel morju:  
»Utihni, umíri se!«  
In veter je ponehal in  
nastala je velika tišina.  
In rekel jim je:  
»Kaj ste tako boječi?  
Kako, da še nimate vere?«  
In velik strah jih je prevzel  
in so govorili med seboj:  
»Kdo neki je ta, da sta mu  
pokorna veter in morje?« 
 

(Mr 4, 39-41) 

Gospod, če hočem priti k tebi,  
moram iti skozi preizkušnje, 

skušnjave in najrazličnejše boje.  
Kakršna koli naj bo moja usoda …  

vse bo dobro, če bom  
le imel ob sebi tebe  

in vate zaupal,  
Gospod,  

ki si isti danes,  
in jutri  

in vekomaj. 
Amen. 

 

bl. J. H. Newman 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

»Kdor moliti ne zna, naj se na morje 
poda,« je to dejstvo strnil pregovor. 
Tudi v današnjem evangeliju se Kris-
tus s svojimi učenci poda na »morje«, 
kjer je nastal »velik vihar in valovi so 
pljuskali v čoln« (Mr 4,36). Učenci so 
se prestrašili in zbudili Jezusa.  
 

Podobno ravna večina ljudi. V stiski 
pokličejo Boga. Prej ga ne poznajo, v 
trenutku preizkušnje pa začnejo mo-
liti in se obrnejo nanj. Ne bi obsojal 
takega početja. Številni ljudje se prav 
prek stiske in preizkušnje približajo 
Bogu. Ko izkusijo Božjo bližino v 
stiski, postanejo verni in svojo vero 
potem tudi zares živijo. So pa tudi 
ljudje, ki pokličejo Boga na pomoč v 
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težavi, ko je ta mimo, pa nanj poza-
bijo in živijo, kakor da ga ne bi bili 
nikoli srečali. Ti pojmujejo Boga kot 
rešilni jopič. V nevarnosti si ga na-
deneš. Ko je nevarnost mimo, pa ga 
odvržeš. Niso iskreni v odnosu do 
Boga. Iskrenost z Bogom se tudi sicer 
spozna v stiski. Iskreno vernim lju-
dem, ljudem, ki res verujejo v Boga 
in ga ne pojmujejo kot rešilni jopič, 
se to pozna tudi v trenutkih, ko se v 
njihovem življenju razbesni vihar. 
Stiska je tudi nekakšen preizkus. 
Lahko je živeti in lahko je govoriti o 
Bogu, dokler ti gre v življenju dobro. 
Ko pa divja nevihta … 
 

Ostaja še ena vrsta ljudi, ki v stiski 
trdijo, da ni Boga in takrat ponovijo 
že tisočkrat izrečen stavek: »Če bi 
bil Bog, trpljenja ne bi bilo.« Nekaj 
tega mišljenja je bilo tudi v apostolih, 
saj Jezusu očitajo: »Ti ni mar, da se 
potapljamo?« Tudi oni ne morejo 
razumeti, da Kristus spi in se ne za-
nima za vihar, v katerem so se znašli 
učenci. Tudi njihova vera se je znašla 
na preizkušnji. Toda učenci so doži-
veli pomiritev viharja; to je utrdilo 
njihovo vero v tistega, »ki sta mu 
pokorna celo veter in morje«. Res 
pa je tudi, da so ga »vzeli s seboj v 
čoln«, v čoln svojega življenja, zato 
je bil z njimi tudi sredi viharja. Bi ga 
poklicali v viharju, če ne bi že prej 
plul z njimi po morju življenja? 
 

Prosimo Gospoda, da bi ga tudi mi 
vzeli v čoln svojega življenja in ču-
tili njegovo blagodejno navzočnost 
takrat, ko bodo naš čoln premetavali 
valovi.  
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

  KDO JE TA?  
 

 

V evangeliji današnje 
nedelje so pomemb-

na tri vprašanja, ki jih slišimo; prvo 
je: »Ti ni mar«? Zveni  kot očitek in 
svarilo Kristusu, da jih je prepustil 
viharju in pogubi. Drugo je: »Kaj se 
bojite? Nimate vere?« vprašanje je 
postavil potem, ko je ukrotil razbes-
nelo naravo. In tretje:: »Kdo je ta?« 
 

Ni potrebno iskati viharjev in preiz-
kušenj v daljni preteklosti. Poglejmo 
samo življenje preteklega tedna in 
ugotovili bomo, da so ti del našega 
vsakdana. Zdi se nam, kakor da Gos-
pod spi in se za vse naše stiske ne 
zmeni. Prisluhnimo, kaj nam Kristus 
pravi na vse to? »Kako, da še nimate 
vere?« Vera pomeni zaupanje, po-
polno gotovost, da nas Jezus rešuje, 
tudi takrat, ko spi, ko se zdi, da mu 
nič ni mar, kako je z nami. Pomeni 
sposobnost prepoznati Jezusa in 
imeti zaupanje vanj tudi takrat, ko 
se zdi, da je odsoten, ko zaradi težav ni 
videti izhoda. Kdor popolnoma 
zaupa v Gospoda, mora kot normalno 
situacijo svojega življenja pričakovati, 
da doživi tudi »najhujše«, da bi tako 
pričakal tudi »najboljše«. 
 

Vera je moč, ki nas dviga nad stisko, 
nad življenje. Vera premaguje strah 
in negotovost. Vera prinaša mir in 
spokojnost, srečo in gotovost.  
 

»Kdo je ta?« Mar mi vemo, kdo je on? 
Vsi poznamo versko resnico: »Pravi 
Bog in pravi človek!« Toda ali s tem 
vemo o Jezusu več kot učenci, ki so 
z njim doživeli nevarno situacijo, in 
so ga spraševali, kdo je? 
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NEDELJA * 21. 6. 2015  * 12. MED LETOM * Alojzij Gonzaga, red.      
  

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ      9.00 

 
POLZELA  10.30 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Antona ŽELEZNIKA 
… za vse + PRUNGLNOVE                * maševala: od. Š.D.; J.K. 
… za + Alojza, Marijo, Jožeta VASLE, Alojza ŠTRAVSA 
… za + Alojzijo ŠALAMON (obl.)         * maševala: od. J.R.; L.S. 
 

PONEDELJEK * 22. 6. 2015 * Janez Fisher, škof, Toma More, mučenca                  
 

 
 

POLZELA    6.30 
POLZELA    7.00 

 

 

… molitev rožnega venca 
… za + Marijo JOŠOVC (1. obl.)  

 

TOREK * 23. 6. 2015  * Jožef Kafasso, redovnik * Edeltruda, opatinja 
 

 
 

ANDRAŽ  17.00 
POLZELA  18.30 
POLZELA  19.00 

  

… za + Rudolfa PODPEČANA (pogrebna) 
… molitev rožnega venca 
… za + Marijo in Pavla RANČIGAJA 
… za + Anico in Josipa ROJNIKA     * maševala: od. J.R.; A.H. 

 

SREDA * 24. 6. 2015 * Rojstvo Janeza Krstnika – kres * Simplicij, škof 
 

 
 

POLZELA    6.30 
POLZELA    7.00 
G. OLJKA 13.00 

 

… molitev rožnega venca 
… za + Ivanko in Ivana VODOVNIKA, vse VODOVNIKOVE 
… po namenu romarjev iz Ptuja            * maš.: p. Milan Holc 
 

ČETRTEK * 25. 6. 2015  * DAN DRŽAVNOSTI * Doroteja iz Montauna 

  
 

 

POLZELA  18.30 
POLZELA  19.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Marijo PIHLER 
… po maši: molitev za duhovne poklice 
 

PETEK * 26. 6. 2015  * Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei 
 

 

  

 

POLZELA  18.30 
POLZELA  19.00 
 

  

… molitev rožnega venca 
… za + Frančiško FLORJANC (1. obl.) 
… za + Jožeta VAŠA (obl.)                   * maševala: od. Š.D.; A.H. 
 

SOBOTA * 27. 6. 2015  * Ema (Hema) Krška, kneginja * Marjeta Bays, š. 
 

 

 

G. OLJKA 11.00 
POLZELA  18.30 
POLZELA  19.00 

  

… po namenu romarjev iz Kamnika             * maš.: g. A.K. 
… molitev rožnega venca 
… za + Teodorja KOLENCA (1. obl.)  
… za + Štefko PLAZNIK                    * maševala: od. Š.D.; A.H. 
       

NEDELJA * 28. 6. 2015  * 13. MED LETOM * Irenej (Hotimir) Lyonski     
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ      9.00 

 
 

POLZELA  10.30 
 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Štefana TRSTENJAKA in starša HERCEG 
… za + Srečka in Jožico PIŽORN  
… za + Zdravka JEŽOVNIKA (obl.)     * maš.: od. Š.D.; J.R., J.K. 
… za + Martina, Marijo, Terezijo in Janeza SIKOŠEK,  
            ter Janeza SELIČ 

  21.  06.  –  28.  06.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 21. junija, bodo mladi iz 
skupine 'Pota' Slovenija predstavili 
svoj poletni projekt potovanja na 
Madagaskar. Hvaležni bodo, če jim 
bomo s prostovoljnimi prispevki 
pomagali načrt uresničiti. 
 
 

 

To nedeljo, 21. junija bodo krščeni Ti-
len R., Polzela; Luka L., Polzela; Urh 
P., Polzela; Ana K., Andraž (Podkraj). 
 
 

 

Iniciativna skupina za molitev in post 
za domovino že peto leto pred prazni-
kom državnosti pripravlja dan molitve 
in posta za domovino. Letošnje geslo 
je: SOS za Slovenijo (svoboda, odgo-
vornost, sočutje), s poudarkom na 
odgovornosti za skupno dobro. 24 
ur molitve in posta za domovino bo 
23. in 24. junija. Sodelujmo v 24-urni 
molitveni verigi!  
 

 

Od 26. do 28. junija, v Domu sv. Jožefa 
nad Celjem, organizirajo 1. srečanje 
bolnih, invalidnih, oseb s posebnimi 
potrebami in oseb z motnjo v dušev-
nem razvoju, starih med 18 in 35 let.  

 
 

 

V nedeljo, 28. junija bosta krščena 
Žan Č., Polzela in Ema B., Polzela. 
 
 

  »OTROCI ZA OTROKE« 
 

 

V eni od škatlic adventne akcije »Ot-
roci za otroke« se je našla tudi zlata 
verižica. Če jo je kdo poklonil, prav, 
hvala. Če je pomota, jo pridite iskat!  
  
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu:  Jelen, Andraž 10/a; Maj-
henič, Andraž 12. Na Polzeli: verniki 
iz Orove vasi.  

 

 

  RAZNO  
 

 

To nedeljo, 21. junija, bo od 9. do 14. 
ure na športnem igrišču v Andražu 
gasilsko tekmovanje. Sodelovalo bo 
okrog dvajset gasilskih desetin (cca 
200 gasilk in gasilcev). PGD Andraž 
vas lepo vabi na ogled. Vstop prost. Na 
razpolago hrana in pijača. 
 
 

 

V sredo, 24. junija, ob 17. uri bo pri 
sv. Jožefu nad Celjem sv. maša za do-
movino, potem pa ljudsko rajanje. Ob 
21. uri bo »pozdrav domovini«, slav-
nostni govornik mag. Marjan Ferjanc, 
dir. Splošne bolnice Celje. Sledil bo 
kres z mnogimi sodelujočimi. 
 

 

 

  ORATORIJ 
 

 

Dragi starši, želite, da bi vaši 
otroci tudi letos preživeli 
nepozaben teden počitnic 

na prostem, skupaj s skupino otrok 
in animatorjev, ki bodo poskrbeli za 
zanimive delavnice, igre, dramsko 
igro ...? Želite, da se ob tem naučijo 
in spoznavajo vrednote pomembne 
za življenje? Zaupajte otroke anima-
torjem, ki vedo kako združiti prijetno 
s koristnim, so dovolj mladi, da znajo 
pripraviti program, ki bo otrokom za-
nimiv, hkrati pa so dovolj odgovorni, 
da (ob podpori drugih) poskrbijo za 
varnost, hrano, prevoze in vse ostalo. 
Prijavnice so dobili otroci skupaj z 
veroučnimi spričevali, so pa še na 
razpolago. Čas za prijave se izteka! 
 
 

  ROMANJE 
 

 

V četrtek, 25. junija vabljeni na Slom-
škov pohod ob dnevu državnosti in 
850-letnici Žičke kartuzije v Žičko 
kartuzijo. Glej plakat v oglasni deski. 

 
 

 


