
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Resnično, resnično,  
povem vam:  
»Kdor veruje vame,  
ima večno življenje.  
Jaz sem kruh življenja.  
Vaši očetje so v puščavi  
jedli mano in so umrli.  
To je kruh,  
ki prihaja iz nebes, da kdor  
od njega jé, ne umrje.  
Jaz sem živi kruh,  
ki sem prišel iz nebes.  
Če kdo jé od tega kruha,  
bo živel vekomaj.  
Kruh pa, ki ga bom dal jaz, 
je moje meso  
za življenje sveta.« 
 

(Jn 6, 47-51) 

 »Vsaka zagrenjenost in srditost in 
jeza in vpitje in zmerjanje  

naj izmed vas izgine  
z vso hudobijo vred.  

Bodite drug do drugega 
 dobri in usmiljeni  

in odpuščajte  
drug drugemu,  

kakor je tudi Bog  
po Kristusu vam odpustil.«  

Sv. Pavel 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elija velja za enega največjih prero-
kov v Stari zavezi. Ob Kristusovem 
spremenjenju na gori se je prikazal 
kot njihov predstavnik. Ni čudno, da 
so nekateri mislili, da bo on zopet 
prišel ob nastopu mesijanske dobe. 
V današnjem berilu pa srečamo tega 
velikana stare zaveze nemočnega 
in obupanega. Preroška služba ga 
utruja. Dvomi vase: »Nisem boljši 
kot moji očetje« (1 Kr 19,4) in si želi 
umreti. Zakaj je padel tako nizko? 
Prerok je napovedal smrtni boj ma-
likovanju, zelo razširjenem v tistem 
času. To ga je pripeljalo v spor s prav 
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hudobno kraljico Jezabelo, ki mu je 
stregla po življenju. Bežal je v puščavo, 
kjer si je želel smrti, ki bi ga rešila 
vseh težav. 
 

Številni ljudje nočejo pokazati svoje 
šibkosti. Menijo, da bi kaj izgubili, če 
bi v javnosti pokazali svojo krhkost. 
Nasprotno, ljudi gane človeška nemoč. 
Zopet nekateri menijo, da šibkost ni-
ma nič opraviti z vero v Boga. A tudi 
človek, ki je zapisal svoje življenje 
Bogu, doživlja težke trenutke, kot jih 
je prerok Elija. Taki trenutki niso pri-
hranjeni nikomur! V brezizhodni 
stiski je Bog Eliju poslal okrepčilo: 
kruh in vodo. Kruh, s katerim se je 
okrepčal, je za nas prispodoba Bož-
jega kruha, »ki prihaja iz nebes« (Jn 
6,51) in o katerem govori Kristus v 
današnjem evangeliju. Kruh, v moči 
katerega se je Elija odpravil na pot, 
je po pravici podoba evharistije, ki 
smo jo že prejšnje nedelje povezali 
s Kristusovo veliko nočjo, saj Kristus 
postavi ta zakrament na veliki četr-
tek v okviru judovske velikonočne 
večerje, ko so se Izraelci spominjali 
izhoda iz Egipta. Ta velika noč pa je 
znamenje rešitve, saj Bog nastopi, 
ko človeško gledano ni več rešitve.  
 

Podobno Bog reši Elija, ko se je zdelo, 
da zanj ni več rešitve. Da mu kruh, 
ki postane zanj hrana. Podobno želi 
Kristus postati kruh, ki bo hrana »za 
življenje sveta«. Najprej želi postati 
kruh, ki nam bo prinesel rešitev, ko 
v življenju ni videti rešitve, ko smo 
brez volje, utrujeni in razočarani. Prav 
takrat hoče biti za nas kruh, ki bo 
postal moč in bo prinesel življenje, 
saj je »kruh življenja« in ne smrti.  
 

 

  MARIJINO  
  VNEBOVZETJE  
 

 
 

Marijina 

hvalnica naj bo 
tudi naša pesem! 
 

Na praznični dan 
nam evangelist pripoveduje o lepem 
srečanju Marije in Elizabete. Marija 
je žena, ki je blagoslovljena bolj kakor 
vse druge žene, kajti ob tem srečanju 
v sebi nosi Gospoda. Štirinajstletno 
dekle odrine in hiti v gore; mora biti 
samozavestna žena, ko si upa sama 
na večdnevno pot. Spodbudila jo je 
izkušnja Boga v prizoru oznanjenja. 
Ko Elizabeta pride v stik z Marijino 
rodovitnostjo, z Novim, ki rase v njej, 
Dete v njej poskoči. In napolnjena je 
s Svetim Duhom. Postane prerokinja, 
ki v Mariji spozna skrivnost njenega 
materinstva ... Ta prizor je lahko vzor 
vsakega globokega človeškega sre-
čanja. V vsakem srečanju gre za to, 
da v drugem odkrijemo Kristusovo 
skrivnost. Vsak nosi v sebi Kristusa. 
Če to razumemo, potem »otrok« v 
nas poskoči. Odkrijemo skrivnost 
drugega in svojo lastno skrivnost. 
Pridemo v stik z otrokom v sebi. Da 
bi bilo takšno srečanje mogoče, pa 
moramo vstati kakor Marija in se 
podati na pot. Da bi prišli k drugemu, 
moramo stati na lastnih nogah. In iti 
moramo preko gora, preko hribov 
ovir in predsodkov, da bi drugega 
videli takšnega, kakršen je. Nena-
zadnje se v tem prazničnem dnevu 
mnogi podajo na romanje, četudi v 
oddaljen ali samoten kraj, da bi se 
srečali z Marijo, z drugimi romarji, s 
samim seboj …  (A. Grün) 
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NEDELJA * 9. 8. 2015  * 19. MED LETOM * Terezija B. od Križa (Edith S.)  
  

   POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 
POLZELA   10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK 
… za + Stanka NOVAKA ml. (1. obl.) 
… za + Franca PUSOVNIKA (obl.) 
… za + Marka MEKLAVA (obl.)       * maševali: J.K., od. J.B., Š.D. 
 

PONEDELJEK * 10. 8. 2015 * Lovrenc, diakon, mučenec                   
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Bruna in Alojzijo JUG 
 

TOREK * 11. 8. 2015  * Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica 
 

 
 

POLZELA   19.00 
  

… za + Marijo PIHLER 
… za + Mirka PAVIČA (8. dan)           * maševala: p. M.G., od. J.B. 
 

SREDA * 12. 8. 2015 * Ivana Šantalska, vdova, redovnica * Lelija, devica 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… po namenu (Marija) 
... spomin smrti Filipa Ferjana, p. Inocenca, OFM. 
 

ČETRTEK * 13. 8. 2015  * Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenca   

  
 

POLZELA   18.30 
POLZELA   19.00 

 
 

ANDRAŽ   20.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Darinko STANKO 
… za + Ivana BLATNIKA                   * maševala: p. M.G., od. J.B. 

… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice 
… za + Angelo TKAVC (8. dan) 
     

PETEK * 14. 8. 2015  * Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec 
 

 

 

 

PETROVČE   19.30 
  

… večernice, sveta maša in procesija z Marijino podobo 
     Slovesnost bo vodil celjski škof Stanislav Lipovšek 
 

SOBOTA * 15. 8. 2015  * MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren 
 

 
 

POLZELA     7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
G.OLJKA  15.00 
POLZELA   19.00 
 

  

… za + Terezijo in Gvida JELENA ter Boštjana 
… za + Alojzijo PIŽORN 
… za zdravje                                    * maševala: L.S., od. Š.D. 
… za vse + PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE 
… za + Marijo (obl.) in Ivana SERDONERJA, sorodnike 
… za + Romea TAVČERJA, Marijo, Vinka  * m: J.K., od. J.B. 
 

NEDELJA * 16. 8. 2015  * 20. MED LETOM * Rok, romar, spokornik    
 
 

 

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 
POLZELA   10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Marijo JELEN (30. dan) in Ivana 
… za + Cilko RAKUN (obl.) in ostale RAKUNOVE 
… za + Cvetka PAVLINCA (obl.) 
… za + Jožeta JELENA 
… za + FLERETOVE                 * maševali: L.S., od. J.B., J.R., Š.D. 

  09.  08.  –  16.  08.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V petek, 14. avgusta, bo tradicionalno 
romanje župnije Polzela k petrovški 
Materi božji. Bogoslužje se bo pričelo 
ob 19.30 uri. Najprej bodo večernice, 
potem sv. maša, po njej pa procesija z 
Marijino podobo in lučkami. Sloves-
nost bo vodil celjski škof Stanislav 
Lipovšek. Način potovanja izbirate 
sami. Prepričan sem, da se vsa bo 
spet veliko odločilo za pešačenje.    
 
 

 

V soboto, 15. avgusta, obhaja Cerkev  
praznik Marijinega vnebovzetja. Na 
Polzeli bosta sveti maši ob 7. in 19. 
uri; v Andražu ob 9. uri; na Gori Oljki 
ob 15. uri. Lepo vabljeni. 

 
 

 

Nam najbližja Marijina 
božja pot v Petrovčah 
vabi k mašam ob 6.30, 
8.00, 10.00, 12.00, 19.00. 
Ob 10. uri bo maševal 
škof Stanislav Lipov-

šek; ob 12.00 (za ostarele in bolne) 
dekan Mirko Škoflek; zvečer pa (za 
mlade) g. Robi Friškovec. Sodelovali 
bodo: ansambel Dominik, glasbena 
skupina iz Mozirja Up N' downs, Petra 
Gorše in Trinitas. Pri vseh mašah bo 
priložnost za sv. spoved.      
 

 

V soboto, 15. avgusta, bo na Gori Oljki 
krščena Neja G., Polzela. 
 
 

 

Na romanje v nadškofijsko svetišče 
na Ptujski gori vabijo tudi minoriti. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Turnšek, Andraž 119; 
Kužnik, Andraž 126; Tratnik, Andraž 
72. Na Polzeli: Založe.  

 

 

  VNEBOVZETJE  
 

 

Zahvaljujemo se ti, Gospod,  

ker si tudi nam  

pripravil vnebovzetje.  

S svojim vstajenjem  

si zagotovil naše vstajenje  

in nas iztrgal večni trohnobi.  

V svoji materi si se sklonil k zemlji, 

da nas po Njej dvigneš v nebo,  

v nedosežno modrino  

med najčistejše angele.  

Zahvaljen za Vnebovzeto  

in za čudovito breztežnost,  

ki nas čaka s sijem onstranske zarje. 
 

B. Golob, Zahvala za Božji kruh. 
 
 
 
 

 

Kjerkoli že boste, se spomnite,  
da je počitek potreben  
duši in telesu.  
Vsaj tisti sedmi dan,  
ki nam ga je sam Gospod daroval. 
 

(Jožica Pizzoni) 
 
 

  ZVONOVI 
 

 

Za obnovo zvonov v župnijski cerkvi 
na Polzeli je v tem tednu darovalo še 
28 družin ali posameznikov. Hvala! 
Akcija še teče. 
 
 

  SPOMINJAMO SE 
 

 

12. avgusta 1985 je v ZDA umrl Filip 
Ferjan, p. Inocenc, OFM. Rojen je bil 
21. decembra 1926 na Polzeli. Bil je 
član kustodije v ZDA, vojaški kurat s 
činom majorja, licenciat teologije in 
filozofije. 5 let je misijonaril v Avstra-
liji (Melbourn - Kew - Adelajda). Umrl 
je star 59 let; redovnik je bil 41 let; 
duhovnik pa 35 let. 

 
 

  


