
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Rekel jim je:  
»Pojdite sami zase  
v samoten kraj  
in se nekoliko odpočijte!« 
Mnogo jih je namreč  
prihajalo in odhajalo,  
da še jesti niso utegnili.  
In sami zase so se v čolnu  
odpeljali v samoten kraj. 
 

(Mr 6, 31-32) 

Naše življenje se pogosto odvija kot 
nit s koluta, meter za metrom, korak 

za korakom. Samo ti veš, kdaj bo konec. 
Gospod, svetuj nam smer, pokaži pot. 

 Ti veš, kaj je prav. 
Obvaruj nas  
nepotrebnih  

ovinkov, 
Prizanesi nam  

s stranpotmi. 
Opogumi nas,  

kadar  
smo nemočni. 

Pomagaj  nam  
na noge,  

kadar pademo.  
Bodi na cilju ti,  

kadar dospemo. 
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Prosti čas je potreben. Človek potre-
buje tudi počitek, kar naglasi tudi 
Jezus v evangeliju. Ljudje ne moremo 
stalno delati in v vseh zgodovinskih 
obdobjih poznamo praznovanja. Rad 
prebiram etnološke spise, ki opisuje-
jo praznovanja naših prednikov. Kako 
lepo, bogato so znali praznovati! Kaj 
pa imam proti sodobnim prazno-
vanjem? To, da so se spremenila v 
norenja, ki pa ne prinašajo smisla v 
življenje. Poglejmo razliko. Ko so 
nekoč ljudje praznovali, so ob pone-
deljkih zjutraj šli strumno na delo. 
Danes ljudje po žurih potrebujejo 
najmanj dan, da pridejo k sebi. Saj 
menda veste, da mladih po prazno-
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vanjih tja do popoldneva ne bezajte iz 
postelj. V čem je skrivnost? Današnja 
praznovanja so postala praznovanja 
brez transcendenčne dimenzije. Brez 
Boga, po domače. Nedelja je postala 
dan za nakupe, ne pa več Gospodov 
dan. Prazniki priložnost, da gremo na 
smučanje v Avstrijo ali na počitnice 
v Španijo ali pa vsaj opravimo goro 
nakupov, ne pa da pred njimi opra-
vimo sveto spoved. Najbrž še ni bilo 
civilizacije v zgodovini, ki bi tako brez 
Boga preživljala prosti čas, kot je 
naša, a res je tudi, da ni civilizacije, 
ki bi tako strašno hrepenela po smislu 
življenja in ki bi jo tako mučila bivanj-
ska praznina in zapleteni človeški 
odnosi kot našo!  
 

Na drugi strani smo praznovanja in 
počitek uničili z nedeljskim delom. 
Ljudje potrebujemo dan počitka na 
teden, dan za duhovnost, dan stika z 
Bogom. To smo zavrgli in spremenili 
smo se v družbo pijančevanj, drog 
in nesmisla. Bivanje lahko osmisli 
Bog, veseljačenja brez zavor pa ne! 
Poplitveni žur kliče samo drugi žur, 
da prevpije bivanjsko praznino, smisla 
pa ne prinese. »Danes vidimo, da so 
velike katedrale tri: supermarketi, 
stadioni in diskoteke, v nasprotju z 
nekdanjimi katedralami duha,« je 
zapisal don Pierino Gelmini, ki je 
številnim vrnil smisel bivanja in 
tako orisal srž problema sodobnega 
nesmisla: današnji človek je iz pros-
tega časa odrinil Boga in stik z njim 
ter v osrčje postavil potrošništvo in 
zabavo. Poskusimo v teh poletnih 
dneh postopati drugače. Dajmo tudi 
duhovnosti svoje mesto! 

 

 

  UMIRIMO SE!  
 

 

Najbrž se vsi strinjate, 
da ljudje naše dobe ni-
mamo nikoli dovolj 
časa in da zelo redko 

srečamo koga, ki je resnično notranje 
umirjen. Po drugi strani se pa zdi, da 
si današnji človek naravnost želi, 
da bi lahko čim bolj hitel. Glede na 
njegove burne reakcije ob besedah 
razmišljanje ali meditacija, molitev, 
tišin in samota, se skoraj ne da raz-
meti, kako lahko nosimo ime 'homo-
sapiens' - 'misleči človek'? Prej bi nas 
lahko imenovali: homo-robotus. 
 

Morda je vzrok našega beganja od 
enega lažnega »partnerja« do dru-
gega v tem, da je Dobri pastir že več 
kot dva tisoč let med nami in smo 
se ga tako navadili, da ga še opazimo 
ne več in mu posvetimo le uro fi-
zične navzočnosti v nedeljo, ali pa 
še tega ne. 
 

Razmislimo, ali te trditve veljajo 
samo za našega soseda ali morda 
tudi za nas. Vzemimo Kristusa vsaj 
tako zares, kot vzamemo zares ra-
čun za elektriko. Naj bo to naš izziv in 
zato izkoristimo poletje tudi za 
tovrstne spremembe v našem živ-
ljenju. Umirimo se, pustimo rutino 
in preživimo proste dni skupaj z 
njim. 

Po: T. Kompare 

 
 

 

Bog rad prihaja k nam kot neznanec, 

ko ga najmanj pričakujemo. 
 

(Leon-Joseph Suenens) 
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NEDELJA * 19. 7. 2015  * 16. MED LETOM - ŠMARJETNA            
  

  POLZELA     7.00 
ANDRAŽ      9.00 

 
POLZELA  10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ferdinanda in Ano MAJHENIČ 
… za + Darinko PLASKAN (obl.)         * maš.: od. Š.D.; J.R., J.K. 
… za + Vinka in vse HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE 
… za + Branka MIKLAVŽINA           * m.: Š.D., J.R.; J.B., J.K., G.B. 
 

PONEDELJEK * 20. 7. 2015 * Marjeta Antiohijska, mučenka                   
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Franca ČEBINA 
… za + Angelo CIZEJ                       * maševala: J.K., od. Š.D. 

 

TOREK * 21. 7. 2015  * Lovrenc iz Brinsisija, duh., c.u. * Danijel (Danilo), prerok 
 

 
 

POLZELA   19.00 
 
 

ANDRAŽ   20.00 

  

… za + Marijo RAZBORNIK (obl.), ostale RAZBORNIKOVE 
… za + Franca GRADIČA in hčerko Marijo VOGA 
                                                       * maševala: G.D., od. J.R. 

… za + Jožico PIŽORN in Srečka (obl.) 
 

SREDA * 22. 7. 2015 * Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska ž. 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za + Marijo TERGLAV, Ano ČEBIN, starše TERGLAV  
 

ČETRTEK * 23. 7. 2015  * Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope  

  
 

POLZELA   19.00 
 

ANDRAŽ   20.00 

 

… za + Edija MASNECA (obl.), Vinka in Pavlo 
… za + Davida VELEPIČA                 * maševala: G.D., od. J.K. 

… za + Marijo JELEN (8. dan) 
 

PETEK * 24. 7. 2015  * Krištof, mučenec * Evfrazija, redovnica 
 

 

 

 

POLZELA   19.00 
 

 

  

… za + Staneta PINTERIČA (obl.), vse ŠALAMUNOVE 
… za + Antona in Marijo STRAŽAR ter Tomaža 
                                                                                * maševala: G.D., od. J.K. 
 

SOBOTA * 25. 7. 2015  * Jakob Starejši, apostol * Teja, mučenka 
 

 
 

POLZELA   12.30 
POLZELA   19.00 

  

… poročni obred in sveti krst 
… za + Ano, Frančiško in Dorico ŽURBI 
… za + Ano ČATER in Franca KOLARIČA 
… za + Ano in Alojza BELAJ        * maševalI: J.K., od. J.R.; Š.D. 
       

NEDELJA * 26. 7. 2015  * 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA      
 
 

 

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ      9.00 
POLZELA   10.30 

 
 

G.OLJKA  10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Friderika ZABUKOVNIKA (1. obl.) 
… za + Anico in Stanka KOŠEC 
… za + Ano in Maksa TURNŠEK 
… za + Ano KRALJ                      * maševali: L.S., od. Š.D.; J.R. 
… za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK (o.) 
… za odvrnitev od hude ure                      * maševala: J.K., od. J.B. 

  19.  07.  –  26.  07.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti 
Anto Petrušić, Breg, Savinjski log in 
Lidija Jazbec, Breg, Savinjski log. 
 
 

 

To nedeljo, 19. julija bo na Polzeli le 
ena maša, slovesna, s procesijo, ob 
10. uri. Jutranje ne bo. Vsi prav lepo 
vabljeni k tej praznični, po kateri bo 
tradicionalna pogostitev in druženje. 
Pri procesiji in po njej bo sodeloval 
pihalni orkester 'Cecilija', Polzela. 
 
 

 

To nedeljo, 19. julija po praznični sv. 
maši bo krščen Jaka R., Polzela. 
 
 

 

V soboto, 25. julija bo krščen Jure J. 
 
 

 

Hvala vsem za pripravo in sodelovanje 
na župnijskem praznovanju. 

 
 

  ZVONOVI 
 

 

Zvonovi v župnijski cerkvi 
na Polzeli so obnovljeni, 
plačilo pa še ni izvedeno. 

Vsem, ki ste se že odzvali in darovali 
prostovoljni prispevek za poravnavo 
stroškov se lepo zahvaljujem. K dare-
žljivosti pa spodbujam tudi vse ostale. 
Že v naprej hvala! Župnij Jože. 

   
 

  ROMANJE 
 

 

Za mlade iz celjske škofije: potovanje v 
Taizé, od 26. julija do 2. avgusta. Prog-
ram v Taizéju bo trajal teden dni. Več 
na:  www.drustvo-skam.si/taize. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Brezovnik, Dobrič 13; Meklav, 
Dobrič 20; Ježovnik, Dobrič 19/c. Na 
Polzeli: Podvin pri Polzeli.  

 

  

  SVETA MARJETA  
 

 

Na Zahodu se je češčenje sv. 
Marjete zelo razširilo. O tem 
pričajo številne cerkve. Npr. 
v Angliji lahko naštejemo 
več kot 250 cerkva, ki so 
posvečene njej; najslavnejša 
je glavna cerkev sv. Marjete 
v westminstrski opatiji, ki 

je sedež Anglikanske Cerkve. V Slove-
niji lahko naštejemo kar 21 župnijskih 
in 25 podružničnih cerkva, ki nosijo 
njeno ime in so jih gradili od 14. stol. 
dalje. Še neprimerljivo večje število 
je kapel po slovenskih vaseh in za-
selkih. Med umetniki, ki so jo upodab-
ljali, so sloveča imena kot npr. Rafael, 
Tizian, Bartholomäus, Zeizblom ...  
 

V Rimskem martirologiju je zapisana 
pod 20. julij. Italijanski brevir iz leta 
1974 (ponatis 1989) se, žal, sv. Marjete 
ne spominja, niti je tega dne ne omenja. 
Latinski Liber usualis jo prišteva samo 
med neobvezne godove. Rimski misal, 
ki ga je poenotil papež Pij V. s triden-
tinskim koncilom in je ostal v veljavi 
vse do sredine 20. stoletja, se Marjete 
prav tako spominja kot neobvezno. 
V molitvah ob njenem godu, pa naj-
demo njej lastne vse pomembnejše 
molitve in prošnje, ki jih moli duhov-
nik pri daritvi svete maše. Slovenska 
izdaja brevirja sv. Marjeto še manj 
omenja: 20. julija je njeno ime resda 
zapisano (na tretje mesto) toda nima 
nobene svoje molitve oz. prošnje. 
 

Kljub temu pa je ljudsko izročilo tako 
močno, da se ljudje še vedno obra-
čajo k nji s prošnjami za pomoč pri 
delu na polju, o čemer pričajo slavja 
in tudi še živi vremenski pregovori. 

 
 

 


