
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jezus jim je rekel: »Resnično, 
povem vam: Ako ne boste 
jedli mesa Sina človekovega 
in pili njegove krvi, ne boste 
imeli v sebi življenja.  
Kdor jé moje meso  
in pije mojo kri, ima večno 
življenje in jaz ga bom  
poslednji dan obudil. 
Zakaj moje meso je  
resnična jed in moja kri  
resnična pijača.  
Kdor jé moje meso in pije 
mojo kri, ostane v meni  
in jaz v njem.« 
 

(Jn 6, 53-56) 

Nedeljska zapoved ni od zunaj 
naložena obveznost, ni breme na naših 

ramenih. Nasprotno, sodelovati pri 
maši, hraniti se z evharističnim 

kruhom, doživeti občestvo  
bratov in sestra v Kristusu  

je za kristjana potreba,  
veselje; tako lahko  

kristjan najde  
potrebno moč za pot,  

ki jo moramo prehoditi 
 vsak teden.  

Benedikt XVI  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jezus v današnjem evangeliju pravi: 
»Kdor je moje meso in pije mojo kri, 
ostaja v meni in jaz v njem … Tako 
bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po 
meni« (Jn 6,56,57). Kdor uživa Kris-
tusa, bo živel po Njem, kar pa pomeni 
živeti po njegovi darujoči in žrtvujoči 
se ljubezni. Mati Terezija je odnos med 
zakramentom sv. Rešnjega telesa in 
življenjem, zlasti do dejavne ljubezni, 
strnila v besede: »V evharistiji (obha-
jilu) prejemam duhovno hrano, ki 
me krepi pri vsem delu. Brez nje ne 
bi mogla preživeti niti enega dneva 
v življenju.«  

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 

 Trg svete Marjete 1  *  Andraž 69  * 705 00 03 * 041 742 965  * joze.kovacec@rkc.si  

16.   avgust

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Nehote te besede svetnice našega časa 
primerjam z življenjem številnih krist-
janov. So krščeni, a ne živijo iz kruha 
življenja. Kako zlahka ljudje opuščajo 
mašo že samo v počitniških mesecih 
… Blažena je rekla, da bi brez obhajila 
ne mogla zdržati niti en dan, ker ne 
bi zmogla ljubiti in se darovati za so-
človeka. Jezus pri isti večerji umije 
učencem noge (služenje) in kruh 
spremeni v svoje telo (evharistija). 
Od tedaj postaneta ti dve resničnosti 
nerazdružljivi. Lahko se vprašamo, 
če kriza odnosov v sodobni družbi 
ni posledica tega, da ljudje ne živijo 
več iz evharistije. Kje naj družinski 
člani dobivajo moč za medsebojno 
ljubezen, če ne pri Jezusu? Misel ma-
tere Terezije bi lahko nadaljevali: »Po-
gosteje kot prejemaš Boga v obhajilu, 
bolj nesebično lahko ljubiš človeka.« 
 

Varovati pa se je treba 'mehanskega', 
'avtomatskega' prejemanja obhajila. 
Kakor nas Kristus vabi, naj ga preje-
mamo in živimo iz njega, se moramo 
mi varovati, da bi ga nepripravljeni 
in nevredno prejemali. Če ne veru-
jemo res globoko, da v obhajilu 
prejemamo njega, ne bomo mogli 
živeti po njem. Le iz česa živi človek, 
ki že nekaj trenutkov po maši dela, 
kar je v nasprotju s Kristusovo lju-
beznijo? Zgodi se, da ljudi po ves 
mesec ni pri maši, pa gredo kar mirno 
k obhajilu. Ne hodijo k zakramentu 
sprave, skregani so med seboj in ne 
odpuščajo, pa vseeno prejemajo Kris-
tusovo telo. Bodo mogli s takim nači-
nom prejemanja Gospodovega telesa 
živeti po Njem in iz Njega? 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

  OBHAJILO  
 

 
 

Tako je zoper izgovore po 
pogostem 'uživanju Jezusa' 
nagovarjal naš bl. Slomšek:  

 

»Želel sem večkrat iti k obhajilu, toda 
počutim se tako šibek v veri in v lju-
bezni.« Daj okrepi svojo vero, dokler 
je še živa, kliči h Gospodu: »Gospod, 
podpri mojo vero!« Potem si izbij iz 
glave vse skušnjave, ki te poskušajo 
odvračati od vira tvojega zveličanja ... 
 

»Ne čutim se dovolj vrednega, da bi 
večkrat šel h Gospodovi mizi.« Potem 
skrbi za to, da se vredno pripraviš. 
Vsak človek ima svoje slabosti, naj 
jih prepozna. Vsak človek ima svoje 
napake, zato naj kliče h Gospodu, da 
bo vreden njegove pomoči. Saj zato 
imamo zakrament oltarja, da bi nam 
šibkim dal moči in nas očistil ... 
 

»Nimam časa, da bi šel pogosto k 
spovedi in prejel sveto obhajilo.« »Le 
eno je potrebno,« govori Gospod in 
Učitelj, »kaj ti pomaga, če si ve svet 
pridobiš, svojo dušo pa izgubiš.« Za 
kristjana ni nobeno opravilo korist-
nejše in pomembnejše kot njegovo 
zveličanje ... 
 

»Bojim se, da me bodo zasmehovali, 
če bi pogosteje pristopil k sv. zakra-
mentom.« Ta napačna sramežljivost, 
ta nepomembna bojazen je napuh 
greha, ki toliko dobrega uniči na njivi 
srca. Kdo ne gre preko te nespametne 
bojazni, ni zvest Kristusov pričevalec. 
Kakšni pa so ponavadi ti ljudje, katerih 
se bojiš? Ali niso to ljudje, za katere 
bi te moralo biti sram, če bi te hvalili?  
 

Po: A. M. Slomšek, Kruh življenja 
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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. 
 

PONEDELJEK * 17. 8. 2015 * Evzebij, papež * Hijacint poljski, opat                  
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + KUHARJEVE in DELOPSTOVE 
… v dober namen                             * maševala: J.K., od. J.B. 
 

TOREK * 18. 8. 2015  * Helena (Alenka), cesarica (MB) * Leonard, opat 
 

 
 

POLZELA   19.00 
  

… za + Alojzijo (obl.) in Ivana PREŠIČKA 
… za + Marijo BLAGOTINŠEK         * maševala: p. M.G., od. J.B. 
 

SREDA * 19. 8. 2015 * Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, škof 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za + Borisa ANŽELA 
 

ČETRTEK * 20. 8. 2015  * Bernard, opat., c.u. * Sanuel (Samo), prerok    

  
 

POLZELA   18.30 
POLZELA   19.00 

 
 

 

… adoracija pred Najsvetejšim 
… za + Tanjo TERGLAV VARGA (1. obl.) 

… za + Jožeta in Ivanko KAČ (obl.)   

… za vse + v družini DRINJAK       * maš.:   p. M.B., od. Š.D., J.B. 

… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice 
     

PETEK * 21. 8. 2015  * Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof 
 

 
 

POLZELA   19.00 
  

… za + Ludvika (obl.) in Angelo CIZEJ 
… za + Zinko in Milana TERGLAVA    * maš.:  p. M.B., od. J.B. 
 

SOBOTA * 22. 8. 2015  * Devica Marija Kraljica * Fabricijan in Filibert, m. 
 

 

 

POLZELA   19.00 

 

  

… za + Avgusta ARHA (obl.) 
… za + Julija OCVIRKA                     * maševala:  p. M.B., od. J.B. 
 

NEDELJA * 23. 8. 2015  * 21. MED LETOM * Roza iz Lime, devica, r.    
 

 

 

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
 

POLZELA   10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ludvika, Marka, vse MEKLAVOVE, SP. JUGOVE 
… za + Martina, Justino in Nado GABERŠEK 

… za + Valentina BRUNŠKA          * maševali: G.D., od. J.B., J.R. 

… za + Angelo (obl.), Vincenca, ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Antona in Terezijo OREL, Jožeta PRISLANA 
… za + Leopolda RANČIGAJA, vse RANČIGAJEVE 
                                                                          * maševali: L.S., od. J.B., J.R. 

  16.  08.  –  23.  08.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
Ženin Borut Justin, Sv. Martin - Velenje 
in nevesta Meri (Marija) Verbnjak, 
Sv. Marjeta - Polzela.     

 
 

 

16. avgusta goduje Sveti Rok, 
ki ima po slovenskih cerkvah 
veliko oltarjev. Je zavetnik 
proti kužnim boleznim. Iz 

15. stoletja izhaja poročilo, ki govori, 
da se je rodil leta 1295 v j. Franciji. 
Zgodaj je osirotel, razdal premoženje 
revežem in se odpravil na božjo pot 
v Rim. Na poti je stregel več kužnim 
bolnikom. Številne je ozdravil tako, 
da jih je le prekrižal. 
 
 

 

Od ponedeljka, 17. avgusta, do četrtka, 
20. avgusta, bodo pri Sv. Križu nad 
Belimi Vodami potekale duhovne vaje 
za mlade. Obarvane bodo s taizejsko 
molitvijo in premišljevanjem Božje 
besede ob izhodišču »Hitro splezaj 
dol!« (po Lk 19, 1-10) Navdihnjene 
bodo z mnogimi bogatimi SP odlomki 
ob tematikah, ki so mladim kristjanom 
v današnji družbi konkreten izziv. Prvi 
dan bo začetek ob 18.00, zadnji dan 
pa zaključek s kosilom (okrog 14.00). 
Cena je 25 €. 
 
 

 RAZNO 
 

 

22. avgusta ob 13. uri bo na travniku 
za osnovno šolo na Polzeli konjeniška 
prireditev. Vabi Malteška konjenica. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Meklav, Andraž 10/b; 
Meklav, Andraž 10/c; Na Polzeli: 
Založe.  

 

 

  BOG JE MOJA OAZA  
 

 

Kliče me iz puščave in 
mi ponuja, naj 
poskusim čudeže 
njegovega vrta,  
darove njegovega srca,  

sadove njegovega Duha.  
Prosi me, naj postanem v tej veliki 
puščavi vsaj mali prenašalec vode. 
 

Bog je resničen dom,  
kjer najdem pravo zavetje. 
 

V Bogu lahko živiš in se giblješ. 
V Bogu lahko bivaš. 
V njem lahko globoko zadihaš. 
Vse je sveže, vse je novo. 
Lahko prihajaš in odhajaš, 
lahko najdeš hrano in živo vodo. 
Pri njem se počutiš varnega. 
Ne živiš več v praznini. 
Ne gledaš več obupan v prepad niča. 
 

Bog je moja oaza.        (Phil Bosmnans) 
 
 

 SPOMINJAMO SE 
 

 

Letos mineva 150 let od takrat, ko je 
službo župnika v Andražu prevzel 
Anton Šibal (16. avgusta 1865). S 
pridnimi farani je postavil sedanje 
župnišče 1867 (plošča nad vrati). 
Pozneje je bil še župnik v Trbovljah. 
Umrl je kot zlatomašnik, 20. januarja 
1910 na Teharjah, po 56 letih maš-
ništva.       

 

 
»Dober dan, 
gospa, 
ponujam novo 
enciklopedijo,  
prav gotovo bi 
jo želeli 
imeti.« 

 
 

  


