
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Nato jih je vprašal:  
»Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
Spregovoril je Simon Peter in 
mu rekel: »Ti si Kristus.«  
In poklical je množico in  
svoje učence ter jim rekel:  
»Če hoče kdo iti za menoj,  
naj se sam sebi odpove  
in vzame svoj križ  
ter hodi za menoj.  
Zakaj kdor hoče svoje 
življenje rešiti, ga bo izgubil;  
kdor pa svoje življenje  
izgubi zaradi mene  
in evangelija, ga bo rešil. 
 

(Mr 8, 29.34-35) 

Hvala, dobrotni Oče, da nas učiš 

milosrčnosti. Ne sprejemaš naše vere, 
če je ne spremljajo dobra dela. 

Lahko je klicati tvoje ime, 
teže je tujca sprejeti  

za brata. 
Svariš nas pred  

lažnim naličjem 
in ljubša ti je  

naša robatost kot  
mehkobno hvalisanje. 

Berta Golob, Zahvala za Božji kruh 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kristus v današnjem evangeliju napove 
višek svojega poslanstva, saj je prav s 
svojo veliko nočjo, s svojim trpljenjem, 
smrtjo in vstajenjem odrešil človeš-
tvo. Peter, ki je v besedah zaznal pou-
darek na trpljenju in smrti, je začel 
Jezusu braniti, da bi se podal v to. V 
podobni skušnjavi se lahko znajdemo 
tudi mi, da bi Jezusove besede razu-
meli le kot napoved trpljenja in jih 
zato zavrnili. In vendar gre pri teh 
Kristusovih besedah za globlji pomen. 
Ko Kristus napove, da bo moral v 
trpljenje, s tem poudari, da nas tako 
ljubi, da se njegova ljubezen do nas 
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ne bo ustavila niti pred trpljenjem in 
celo pred smrtjo ne! Poudari pomen 
ljubezni, ne pa trpljenja. Krščanstvo 
zato ni vera trpljenja, kakor ga neka-
teri napačno predstavljajo, ampak 
vera ljubezni, ki se ne ustavi niti pred 
trpljenjem. 
 

Za večino današnjih ljudi je ljubezen 
nekaj romantičnega ali pa jo zamen-
jujejo z užitkom. Primer romantične, 
a neživljenjske ljubezni je upodobljen 
v kultnem filmu Titanic. Na tej usodni 
ladji doživita ljubezensko romanco 
mlad fant in dekle. Slednja sicer potuje 
z bogatim spremljevalcem, a jo pre-
maga čustvo do mladega revnega so-
potnika. Njuna romantična ljubezen 
se konča, ko se znamenita ladja potopi 
in fant pade v ledeno hladno morje, 
kjer umre. Logično, da gledalci v sol-
zah vzkliknejo: »Pa kako sta se imela 
rada!« Sta se res? Saj sta bila skupaj le 
nekaj dni in njuna ljubezen ni doži-
vela nobene preizkušnje. Druga oblika 
nesporazuma o ljubezni je, da jo za-
menjujemo z užitkom. Koliko ljudi 
npr. stopa na skupno življenjsko pot 
v prepričanju, da bo ljubezen samo 
sladka in bo življenje potekalo brez 
težav. Dokler je tako, ostanejo skupaj. 
Tisti trenutek pa, ko bi morala njihova 
ljubezen stopiti v žrtev, ko bi morala 
iti skozi preizkušnjo, odpovedo in 
gredo narazen! Na ljubezen gledajo 
kot na čustvo, ne pa kot na bistveno 
življenjsko držo. 
 

In vendar prava ljubezen ni ne ro-
mantičnost ne goli užitek. Ljubezen, 
če je res pristna, bo morala prej ali 
slej stopiti na križ, kakor je Kristusova. 
Ni ljubezni brez trpljenja.  

 

 

  HOJA ZA JEZUSOM  
 

 

Z vero v Kristusa iti skozi 
življenje ne pomeni, da 
bi hoteli posnemati ali 
ponavljati, kar je Jezus v 
svojem času rekel in sto-

ril. V našem času to pomeni dopustiti, 
da nas v težavah in lepotah tega časa 
navdihuje Jezusovo veselo sporočilo. 
Pomeni, da se v svetu tega časa z go-
rečo Jezusovo ljubeznijo zavzemamo 
za to, kar je prav, in da gledamo na 
današnje ljudi s pozorno naklonje-
nostjo, ki jo je izkazoval Jezus. »Hoditi 
za njim«, slediti mu ne pomeni, da kot 
otroci nerodno plešemo po sledovih 
njegovih korakov, pač pa pomeni, da 
gremo naprej v isto smer kot on, z 
istim zaupanjem v Boga in z istim 
spoštovanjem do soljudi.  
 

Hoditi za Jezusom ni lahko - potrebno 
je izbrati in izbirati in se tudi odpo-
vedovati. Ne moremo posnemati 
njegove ljubezni in pri tem ostati 
samoljubni. Ne moremo ga posnemati 
v njegovem spoštovanju do ljudi in 
hkrati širiti rasizem. Ne moremo 
»hoditi za njim« v njegovi odprtosti 
do vseh in vendar trditi, da ljudje niso 
enaki. Ne moremo se navduševati nad 
njegovimi blagri in obsedeti na svo-
jem bogastvu. Hoditi za Jezusom je 
težko; je enako kot nositi težek križ. 
Toda ali je mogoče kreniti proti luči 
in pri tem obtičati v svojih copatih?  
 

A. Hari, Srečanje z Jezusom danes 
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NEDELJA * 13. 9. 2015  * 24. MED LETOM, KRIŽEVA * Janez Z               
  

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 
POLZELA   10.30 

 
G. OLJKA 10.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Ivana DUŠIČA 
… za + Ivana, Janija KRAJNCA, REPINOVE, TANJŠEKOVE 
… za + Branka MIKLAVŽINA             * maševala: L.S., od. Š.D. 
… za + Jožeta, Milko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE 
… za + Romea TAVČERJA, Marijo, Ivana PERGERJA 
… za + PETRIČEVE, MOŽINOVE in Majo 
… za + Marijo in Franca PFEIFER       * J.K., od. Š.D., J.B., J.R. 
 

PONEDELJEK * 14. 9. 2015 * Povišanje sv. Križa * Albert Jeruz.                  
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Vido TURK (8. dan) 
 

TOREK * 15. 9. 2015  * Žalostna Mati božja * Valerijan, mučenec 
 

 
 

POLZELA   19.00 
  

… za + Terezijo PAINKRET in Tilna KLOKOČOVNIKA 
… za + Jožeta JELENA (1. obl.)             * maševala: J.K., od. J.B. 
 

SREDA * 16. 9. 2015 * Kornelij, papež in Ciprijan, škof * Ljudmila, kn. 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

… za + Marico (obl.), Jožico in Anico VAŠL  
… za + Štefko PLAZNIK                      * maševala:  J.K., od. Š.D. 
 

ČETRTEK * 17. 9. 2015  * Robert Bellarmino, škof, c.u. * Hildegarda.   

  
 

POLZELA   19.00 
 

 

… za + Jožeta in Faniko ZAGORIČNIK 
… za + Marijo VIDMAJER (obl.) 
… za zdravje                                  * maševali:  J.K., od. J.B., Š.D. 
    

PETEK * 18. 9. 2015  * Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik * Ariadna 
 

 
 

POLZELA   19.00 
  

… za + Milana (obl.) in Zinko TERGLAV 
… za + Ljudmilo in Alojza HOJNIKA 
… za + Ivana BLAGOTINŠKA            * maš.: J.K., od. J.B., Š.D. 
 

SOBOTA * 19. 9. 2015  * Januarij, škof, muč. * Teodor Angleški, škof 
 

 
 

POLZELA   13.00 
POLZELA   19.00 

  

… v zahvalo za 50 let zakona 
… za + Petra PUNGARTNIKA (obl.), vnuka, vse ŠPRONGOVE 
… za + LAHOVE                               * maševala:  J.K., od. Š.D. 
   

NEDELJA * 20. 9. 2015  * 25. MED LETOM * Andrej Kim Tae    
 

 

POLZELA      7.00 
ANDRAŽ       9.00 

 
POLZELA   10.30 

 
 

 
G. OLJKA 15.30 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Martina UMBREHTA 
… za + Rafka UMBREHTA                 * maševala:  J.K., od. J.R. 
… za + Jakoba, Nežo, Ivanko ČÉDE, Štefana VEBRA 
… za + Milko, Franca PALIRJA, starše PALATINUŠ 
… za + Antona MEŠIČA. 
… po namenu družine KAMŠAK      m.: L.S., od. Š.D., J.B., J.R. 
… po namenu gibanja POT 

   

  13.  09.  –  20.  09.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 13. septembra, ob 10.30, 
maša tudi na Gori Oljki - povišanje sv. 
Križa. Pridite! Praznujmo skupaj. 

 
 
 

 

Vse, ki radi pojete, vabimo, 
da se pridružite cerkvene-
mu otroškemu pevskemu 

zboru "Cekinčki". Vaje se bodo pričele 
v petek, 18. septembra, ob 15.15, v 
župnišču na Polzeli. Precej se vas je 
že prijavilo ob vpisu k verouku, ostali 
pa veselo novico o sodelovanju spo-
ročite na telefon 031-749-140 ali piše 
na e-mail matejastrr@gmail.com, ali 
preprosto pridite v petek ob napove-
dani uri. Vabljeni vsi, ki radi pojete!  
 
 

 

V soboto, 19. septembra bo v Stični 
spet srečanje mladih. Vozil bo posebni 
avtobus: izpred Doma krajanov v An-
dražu ob 7.00; izpred cerkve na Pol-
zeli ob 7.15. Prispevek za podporo 
Stični in prevoz je 10 € (kdor zmore). 
Prijave pri katehistinji Andreji ali 
župniku na j.kovacec@gmail.com. 
 

 

 

V Andražu in na Polzeli vabimo v mi-
nistrantske vrste nove člane. Najbolj 
računamo na letošnje prvoobhajance. 
Oglasite se v zakristiji, da se srečate z 
že izkušenimi ministranti in da se do-
govorimo o načinu priprave.   

 

 

V torek, 22. septembra, ob 20 uri, 
sestanek Župnijske karitas Polzela.  
 

 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Melanšek, Andraž 49; Me-
lanšek, Andraž 50/a; Verdev, Andraž 
35/b. Na Polzeli: Breg pri Polzeli.  

 

 

  KATEHETSKA PASTORALNA Š.  
 

 

Katehetsko pastoralna šola vabi k 
vpisu v šolskem letu 2015/16 vse, 
ki jih zanimajo teološka vprašanja, 
vprašanja človeka, Cerkve, sveta in 
Boga. K vpisu ste vabljeni tudi vsi, ki 
že poučujete verouk ali želite pos-
tati katehist/katehistinja ali voditelj 
biblične skupine. Informativni dan 
bo v petek, 18. septembra ob 16. uri 
v Domu sv. Jožefa, Plečnikova 29, CE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verouk se dostikrat znajde na urniku 
med vsemi krožki, treningi in drugimi 
ob šolskimi dejavnostmi. Kljub tej mi-
selnosti seveda ne smemo pozabiti, 
da ima verouk čisto posebno mesto, 
saj želi prispevati k rasti otrokove 
celotne osebnosti, ga pripraviti za  
vstop v svet, da bo lahko vsak izpolnil 
svojo nalogo in poslanstvo. Predvsem 
pa, da bo lahko v ta svet prinašal lju-
bezen, dobroto, prijateljstvo, mir ... 
Brez teh vrednot življenje v skupnosti 
postaja breme, namesto da bi nas 
osrečevalo.                (A. Cvikl DJ, nadškof) 

 
 

   
 
 


