
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jezus je torej  
rekel dvanajsterim:  
»Ali hočete tudi vi oditi?«  
Simon Peter  
mu je odgovoril:  
»Gospod, h komu pojdemo?  
Besede večnega življenja imaš  
in mi verujemo in vemo,  
da si ti Kristus,  
Božji Sin.«  
 

(Jn 6, 67-69) 

Zahvaljujemo se ti,  

da nam zaupaš,  

ko te prejemamo v obhajilu,  

ko želimo ostati pri tebi  

in ko omahujemo v svoji zvestobi.  

Ne sprašuj,  

ali hočemo tudi mi oditi.  

Daj nam milost  

in ne vpelji nas  

v skušnjavo.  

Besede večnega  

življenja imaš;  

naj ostanemo tvoji. 
 

B. Golob, Zahvala  

za Božji kruh 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pred časom je kristjanom nenaklon-
jena revija na svoji spletni strani ob-
javila anketo, v kateri je spraševala, 
zakaj ljudje zapuščajo Cerkev. Najvišji 
odstotek je dobilo mnenje, da zato, ker 
ne popušča pri nauku, ki ljudem ni 
všeč. Danes je razširjeno mnenje, 
da bi zlasti Katoliška cerkev morala 
spremeniti nekatera svoja stališča, 
ker niso več sodobna, saj se je družba 
spremenila. Zanimivo je, da so neka-
tere verske skupnosti in Cerkve to 
celo poskušale, a s tem niso dosegle, 
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da bi se jim napolnili Božji hrami. 
Nasprotno, še bolj so se izpraznili.  
 

V življenju se je vedno potrebno od-
ločati, zlasti za Boga. Tudi v današnji 
Božji besedi se srečamo s takšno 
odločitvijo. V prvem berilu izraelski 
voditelj Jozue sprašuje ljudi, če še 
hočejo služiti Bogu ali bi raje služili 
komu drugemu. Ljudstvo mu je od-
govorilo: »Mi bomo služili Gospodu!« 
(Joz 24,18). Jozue podčrta pomen 
svobode pri odločitvi za vero. Še bolj 
poudari pomen svobode Kristus v 
evangeliju, ko učence vpraša: »Ali 
hočete tudi vi oditi?« (Jn 6,67). Vera 
je preveč dragocena stvar, da bi jo 
vsiljevali, kaj šele da bi koga vanjo 
silili. Kristus pusti ljudem svobodo, 
a od svojih stališč ne odstopa, pa 
čeprav je večina proti njim.  
 

Prav ob današnjem evangeliju se 
lahko vprašamo, zakaj Kristus ni 
popustil večini, saj je »mnogo njego-
vih učencev odšlo« od njega? Zakaj 
ni preklical svojega učenja o evha-
ristiji? Ob tem primeru trčimo na 
splošni problem, kdaj prilagoditi svoje 
mnenje večini. Kristus ne popušča 
večini. Njegova Cerkev ne more rav-
nati drugače. Zaveda se, da resnica 
ni stvar glasovanja. Ljubezen ni re-
zultat glasovanja večine.  
 

Vera v Boga terja stalne svobodne 
odločitve. Če bomo sledili Kristusu, 
bomo svobodni. Svobodni nismo, če 
delamo, kar bi radi, ampak če delamo, 
kar je prav. Prosimo Gospoda naj 
nam pomaga, da se bomo v življenju 
vedno odločali zanj. 

 

 

  ŠE O EVHARISTIJI  
 

 
 

Današnja Božja beseda je 
nadaljevanje Jezusovih 
besed, ki jih poslušamo 
že nekaj nedelj. Jezus ves 

čas poudarja, da resnično potrebu-
jemo Boga, ki nam je blizu. Pri svojih 
izjavah pa ne uporablja blagih besed. 
Vztraja pri teh svojih izjavah, kljub 
nevarnosti, da bi se številni njegovi 
učenci umaknili (prim. Jn 6,66). Da, 
bil bi celo pripravljen vzeti v zakup 
odhod svojih lastnih apostolov, nika-
kor pa ne bi spremenil konkretnosti 
svojega govora: »Ali hočete tudi vi 
oditi?« (Jn 6,67), jih je vprašal. Hvala 
Bogu je Peter odgovoril z besedami, 
ki jih povsem zavestno lahko kot svoje 
danes izgovorimo tudi mi: »Gospod, 
h komu naj gremo? (Ti) imaš besede 
večnega življenja« (Jn 6,68). Potre-
bujemo Boga, ki nam je blizu, Boga, 
ki pride v naše roke in nas ljubi. 
 

V evharistiji je Kristus resnično nav-
zoč med nami. Njegova navzočnost 
ni statična. To je dinamična navzoč-
nost, ki nas prevzame, da postanemo 
njegovi, da mu postanemo podobni. 
Kristus nas pritegne k sebi, omogoči 
nam, da gremo iz samih sebe, da vsi 
postanemo eno z njim. Na ta način 
nas tudi sprejme v občestvo bratov 
in povezanost z Gospodom je vedno 
tudi povezanost s sestrami in z brati. 
To lepoto povezanosti, ki nam jo 
podarja sveta evharistija moramo 
videti! Ne odhajajmo – ostanimo z 
Gospodom! 

Po: Benedikt XVI.,  

Srce krščanskega življenja 



 

  

 � 
 
  

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  
 

PONEDELJEK * 24. 8. 2015 * Natanael (Jernej), apostol                   
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Marijo in Franca PFEIFERJA. 
 

TOREK * 25. 8. 2015  * Ludvik IX. Francoski, kralj * Jožef Kalasanc, duh. 
 

 
 

POLZELA   19.00 
  

… za + Rudolfa VIDMAJERJA ter Rozalijo in Danija 
… za + Karlija ZAVRŠNIKA              * maševala: p. M.G., od. J.B. 
 

SREDA * 26. 8. 2015 * Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za + Ivana PUCKMEISTRA (1. obl.) 
 

ČETRTEK * 27. 8. 2015  * Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof    

  
 

POLZELA   19.00 

 

 

… za + Marico KOTNIK ŠIPEC (obl.) 

… za + Vikija BELOGLAVCA (obl.)             * maš.:  J.K., od. Š.D. 
    

PETEK * 28. 8. 2015  * Avguštin, škof, cerkveni učitelj * Pelagij Istrski, m. 
 

 
 

ANDRAŽ   18.00 

 
POLZELA   19.00 

  

… za + Branka, Martino, Frančiško in  
            Ferdinanda BLAGOTINŠEK 
… za + Avgusta TERGLAVA in Tanjo TERGLAV VARGA 
 

SOBOTA * 29. 8. 2015  * Mučeništvo Janeza Krstnika * Bronislava, red. 
 

 

 

ANDRAŽ   18.00 

 
POLZELA   19.00 

 

  

… za + Franca (obl.) in Magdaleno PLASKAN ter  
            Antona SITARJA 
… za + Milana VASLETA (1. obl.) 
… za + Silvo, Slavka HOFMANA, vse HOFMANOVE 
            in KOTNIKOVE                          * maševala:  J.K., od. J.B. 
 

NEDELJA * 30. 8. 2015  * 22. MED LETOM * Feliks (Srečko), muč.    
 
 

 

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
POLZELA   10.30 

 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + botre Jožeta, Terezijo GLUŠIČ, sina, strica Ivana 
… za + Pavlo ROZMAN (obl.)                  * maševali: J.K., od. J.B. 

… za + Ivanko ROJŠEK (obl.), vse ROJŠEKOVE, CVENKOVE 
… za + Frančiško DROBNAK in ostale DROBNAKOVE 
… za + prijateljico Astrid STROBL 
… za + Milana CIMPERMANA 
… za + Angelo CIZEJ              * maš.: L.S., od. Š.D., Š.D., J.B., J.R. 

  23.  08.  –  30.  08.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

Svetnik tedna je Avguštin, 
28. avgusta. Rodil se je v 
Tagastu v Afriki leta 354. 
Pripadal je rimski družini, 
naseljeni v Afriki. Njegov 
oče je bil mestni uradnik 

in se je neizmerno trudil, da bi sinu 
omogočil boljše možnosti in boljši 
položaj. Avguštin je zaključil študij 
govorništva v Madavri in Kartagini, 
življenje pa je preživljal v razkošju 
in razsipnosti. Ker ni več prenašal 
prigovarjanja matere, ki je bila krist-
janka in zelo pobožna žena, in ker je 
bil utrujen od neurejenega življenja 
in vezi, ki jih je spletel, se je napotil 
v Rim. Tam je dobil katedro in je pre-
daval retoriko. V Milanu je proučeval 
Plotinova dela. Med pridiganjem sv. 
Ambroža je doživel notranji preobrat, 
začel je občudovati kristjane in odkri-
vati resnico, ki jo je iskal. Spreobrnil 
se je in se dal krstiti leta 387. Ko se 
je vrnil v Afriko, je tri leta preživel kot 
puščavnik. Potem je bil posvečen v 
duhovnika, kasneje pa v škofa cerkve 
v Hiponu. Umrl je leta 430. 
 
 

 

V soboto, 29. avgusta ob 19. uri bo v 
župnijski cerkvi na Polzeli sv. maša za 
župnijske sodelavce. 
 
 

 

V nedeljo, 30. avgusta bo krščen Filip 
T., Breg pri Polzeli. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Brinovšek, Andraž 70; 
Blagotinšek, Andraž 64/a; Vašl, And-
raž 63. Na Polzeli: Založe.  

 

 

  DAR SMO, BOŽJI DAR  
 

 

Ker smo ljudje v svojem jedru dar 
(Božji dar), se najbolj uresničimo in 
doživimo svojo polnost, kadar kot dar 
tudi živimo. Iz sebe narediti dar pa 
pomeni ljubiti. Dejanja ljubezni me 
spreminjajo v dar drugemu.  
 

Kot Božji dar se najbolj uresničim 
takrat, ko se dajem v dar. Če sebe 
nisem vesel, potem nenehno potre-
bujem drugega, da me sprejema, me 
potrjuje in priznava. Toda če drugega 
potrebujem, potem ga spreminjam 
v orodje zadovoljitve svoje osebne 
potrebe. Samo če sem v jedru vesel 
sebe in nikogar drugega razen Boga 
ne potrebujem za svoje notranje ve-
selje, se lahko res svobodno podarim 
drugemu in se s tem uresničim. Ko 
se tako »izpustim« iz lastnih rok in 
postanem dar drugemu, se pričenja 
življenje svobode, nevezanosti in 
nenavezanosti. In prav takšen stil 
življenja je vzrok za novo, pristno 
veselje in srečo. Saj človeka najbolj 
izpolni in osreči prav napor in daritev 
v prizadevanju za srečo drugega. 
 

Poskusi v tem duhu preživeti preos-
tanek počitniških dni. Morda bo to 
nov vir do tvoje osebne sreče in 
veselja; pa ne le tebe, tudi vseh, s 
katerimi bos delil te dni. 

M. Turnšku 
 
 

 SPOMINJAMO SE 
 

 

23. avgusta 1754 je bila sklenjena 
pogodba o delitvi premoženja med 
Šeneško gospoščino in malteškimi 
vitezi s Komende. S to pogodbo so 
bili podani in dogovorjeni vsi pogoji 
za gradnjo cerkve na Gori Oljki. 

 
 

  


