
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

»Ali ni to tisti tesar,  
sin Marije in brat Jakoba,  
Jozéja, Juda in Simona?  
Mar njegove sestre niso tu,  
pri nas?«  
In spotikali so se nad njim. 
Jezus pa jim je govoril:  
»Prerok ni brez časti,  
razen v domačem kraju,  
pri svojih sorodnikih  
in v svoji hiši.«  
In ni mogel tam storiti  
nobenega mogočnega dela,  
samo na nekaj bolnikov  
je položil roke in jih ozdravil.  
In čudil se je njihovi neveri.  
 

(Mr 6,3–6)  

 
 

Kakor Jezusovi rojaki smo tudi mi 
kdaj nezaupljivi, dvomimo v Božjo 

navzočnost in v dobre ljudi okoli sebe. 
Te svoje dvome moramo zaupati 

nebeškemu Očetu.  
Naša molitev je 

priložnost, da ga 
prosimo, naj poglobi 

našo vero, nas obvaruje 
dvomov v dobroto ljudi in ga 

prosimo za navzočnost med nami. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znana je trditev nekaterih razisko-
valcev starih verstev, da so si narodi 
ustvarjali božanstva, kakršna so jim 
ustrezala. 
 

Če ta trditev velja za katero od drugih 
verstev, nikakor ne velja za krščan-
stvo in njegovega ustanovitelja. Resda 
izpovedujemo, da je Jezus pravi človek 
- česar nobena religija ne trdi o svojem 
božanstvu - toda Jezus se obenem 
dviga nad ljudi in presega človeška 
merila. 
 

Izšel je iz Nazareta in bi po mnenju 
someščanov moral biti takšen, kakr-
šnega so hoteli. Ker je bil drugačen, 
samosvoj in neuklonljiv, so se nad 
njim spotikali. Celo v prepad so ga 
hoteli pahniti. 

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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Nad njim so se spotikali tudi vodi-
telji v Jeruzalemu. Ni bil in ni hotel 
postati ukrojen po njihovem modelu; 
imel je svoje poglede, ki se niso skla-
dali z njihovimi; učil je nauk, ki je 
bil zanje nesprejemljiv. Posledica: 
obsodba, križanje in grob.  
 

Rim si je podredil božanstva vseh 
dežel, ki jih je osvojil. Da bi se jim 
prikupil, jim  je zgradil mogočen 
tempelj - panteon. Jezus se ni dal 
podkupiti in se Rimu ni uklonil. Rajši 
je dopustil, da so njegove pripadnike 
metali v ječe, kovali na galeje, pošiljali 
v izgnanstvo, obsojali na vsakovrstno 
umiranje. Vse pa se je končalo tako, 
da se je Rim uklonil Jezusu. 
 

Jezusa so si hoteli podrediti stanovi 
v srednjem veku. Nobenemu se ni 
uklonil, vsem je bil s svojim naukom 
neprestani opomin. Vladarjem: kdor 
je največji, naj bo vsem strežnik; fev-
dalcem: gorje vsem, ki delate krivico; 
meščanom: ne zbirajte si zakladov, ki 
jih razjedajo molji; vojščakom: spravi 
meč na njegovo mesto; cerkvenim 
knezom: ne pomaga govoriti Gospod, 
Gospod, če je srce daleč od mene … 
 

Danes je Jezus spotika vsem, ki meni-
jo, da ima človek neomejeno svobodo 
in da sme vse, kar more. Ker jim Jezus 
to svobodo oporeka, se gredo ateiste. 
Naj. A naj tudi vedo, da se on ne da 
krojiti nikogaršnji samovolji. On nam-
reč ni od ljudi! 
 

Po: Beseda da besedo 
 
 

 
 

 
 

Kdor hoče nekaj narediti, že najde pot; 

kdor noče nič narediti, najde izgovor.              
 

(arabski pregovor) 
 

 

 NOV NAUK 
 

 

Jezus je živel iz vere, 
delal mogočna dela 

med tistimi, ki so verovali, polagal 
roke in ozdravljal. Dosledno je izpol-
njeval Božje zapovedi. Ni spadal med 
take, ki govorijo eno, delajo pa drugo. 
Vendar … Obstaja neki »toda«. 
 

Njegovo izpolnjevanje zapovedi ni 
bilo zastarelo, enolično, ritualistično, 
pozunanjeno, kakršno je bilo izpol-
njevanje uradnih »varuhov postave«. 
Ti ga ravno zato nikakor niso sprejeli 
medse, niso soglašali z njegovim ob-
našanjem, celo obtoževali so ga, da 
je vse kaj drugega kot izpolnjevalec 
zapovedi, da dela, govori bogokletno. 
 

Tudi ljudstvo okrog njega je opazilo, 
da uči nov nauk z oblastjo.  
 

Od kod je izviral ta občutek novosti? 
Iz dejstva, da je Jezus predstavljal 
zapovedi, ne kot obremenitev, kletko, 
težko breme, temveč kot dar ljubezni 
Očeta, ki želi otrokom dobro in jim 
zato kaže pot, da bi to dosegli. 
 

Ta pot vsekakor temelji na veri, na 
priznanju, da je Jezus tisti, ki zasluži 
posebno mesto v našem življenju. Le 
tako bo mogel po svoji ljubezni tudi 
nas spreminjati za ljubezen. Mi ga 
moramo priznati kot tistega, ki nas 
lahko ozdravlja, v nas ohranja vero 
in nam pomaga izpolnjevati zapovedi, 
da bi nekoč lahko prispeli v Očetovo 
kraljestvo. Zato nas vzpodbuja, da bi 
ga priznali, mu dali možnost, da tudi 
med nami, za nas izpolnjuje Očetovo 
voljo - in če je potrebno, tudi ozdrav-
lja najtežjih bolezni in dela čudeže! 
 

Povzeto po: Tonino Lasconi 



 

 

 

 
 

  

 

8. 7.. NEDELJA  *  14. MED LETOM * Kilijan, škof, mučenec           

   
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ              9.00 
 
 
POLZELA        10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Marijo, Ivana JELENA JANEZOVA, Marijo  
           MARHART, Heleno, Štefana BRUNŠKA (obl.) 
… za + Zvoneta OŽIRJA                                        * maš.:  J.K., J.B. 
… za + Ožbalta DROBNAKA in vse DROBNAKOVE 
… za + Ivana (obl.) in Tilčko ŽOLNIR 
… za + Edvarda VELERJA (obl.) 
… za + Rada SLOKARJA                      * maš.:  J.K., A.Š., P.K., J.J.   
 

 

9. 7.. PONEDELJEK * Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci 
 

POLZELA      7.00 
 

… za + Marijo STROPNIK in vse njene 
… za + Romana ARTNIKA (obl.)                            * maš.:  J.K., J.J. 
 

10. 7.. TOREK * Amalija (Alma), redovnica * Antonij Pečerski, menih 
 

 

POLZELA     19.00 
 

  

… za + Štefanijo (obl.) in Jožeta KAČA 
… za + Cirila TOSTOVRŠNIKA                        * maš.:  J.K., J.J.   
 

 

11. 7.. SREDA  * Benedikt, opat, zavetnik Evrope * Olga Kijevska, kneginja           
 

 

POLZELA      7.00 
 

… za + Edvarda in Marijo HROVAT, Anko MALIS  
… za + Janeza TIVADARJA (30. dan)                            *  J.K., J.J.   
 

12. 7.. ČETRTEK * Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca 

  
 
 

 

 

 POLZELA         18.30 
 POLZELA      19.00 
 

 

… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Alojza ŠTEFANČIČA in vse BRBONOVE 
… za + Marijo in Jožeta KRAŠOVCA               * maš.:  J.K., I.A.  
… molitev za duhovne poklice (molitvena skupina)              
 

 

13. 7.. PETEK  *  Henrik (Hinko) II., cesar * Klelija Barbieri, redovna ustanov. 
 

 

POLZELA         19.00 
  

… za + Ljudmilo in Alojza HOJNIKA 
… za + Cvetko MAROVT                                 * maš.:  J.K., J.J.   
 

 

14. 7.. SOBOTA  * Kamil de Lellis, redovni ustanovitelj * Frančišek Solan, red. 
  
 

 

POLZELA          19.00 
  

… za + Marijo ŠKETA (1. obl.) 
… za + Janeza CUKJATIJA 
… za + Frančiško ZUPAN 
… za + Jožico in Jožeta JELENA          * maš.:  J.K., I.A., J.J., š.d. 
          

 

15. 7.. NEDELJA  *  15. MED LETOM * Bonaventura, škof, c. učitelj           

   
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
 
 
POLZELA        10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Janka PRAPROTNIKA 
… za + Ivana, Frančiško ZABUKOVNIK  
    in vse + prednike iz ŠTOBARJEVE rodbine 
… za + Srečka (1. obl.) in starše BRINOVŠEK ter Ivano 
    in Antona OGRAJENŠKA                         * maš.:  J.K., J.B., P.K. 
… za + Franca KOLARJA (obl.), starše, Ivana VENCERLA  
… za + Angelo URATNIK (obl.) in vse TOMAŽEVE   *  J.K., J.J.   
 

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 8. julija bosta krščena 
Ožbej in Oskar M., Podgorje. 
 
 

 

To nedeljo, 8. julija bo v župniji sv. Ju-
rija ob Taboru slovesnost nove maše. 
Ob 10. uri jo bo obhajal g. Matic Lesjak. 
 
 

 

V petek, 13. julija zvečer in v soboto, 
14. julija dopoldne bo pri Sv. Jožefu 
v Celju tečaj za zaročence.  
 
 

 

V nedeljo, 15. julija z mašo ob 10.30 se 
bo na Polzeli pričel letošnji Oratorij. 
S prijavami ne odlašajte do zadnjega 
dne, da voditeljem omogočite lažjo 
pripravo. Prijavnice so na razpolago 
v župnišču. Info: Erik: 070 910 052. 
 
 

 

V nedeljo, 15. julija bo krščen Izak 
G., Podvin pri Polzeli. 
 
 

 SV. BENEDIKT - SVETNIK TEDNA 
 

 

Svetega Benedikta, začetnika zahod-
nega meništva, je papež bl. Pavel VI. 
24. oktobra 1964 razglasil za prvega 
zavetnika Evrope. Redovna pravila, 
ki jih je sestavil sv. Benedikt in jih 
imenujejo “evangelij, presajen v res-
nično življenje”, je mogoče povzeti v 
treh besedah: “Ora et labora!” (Moli in 
delaj). Skladno povezovanje dela in 
molitve je ideal krščanskega pri-
zadevanja za popolnost ali izpolnje-
vanje Božje volje.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zidarn, Andraž 57/b, Koper, 
Andraž 26, Praprotnik, Andraž 57/d; 
Polzela: Polzela II.  

 

 

 ORATORIJ 2018 
 

 

Letos je 150-letnica smrti 
Friderika Ireneja Barage, 

velikega Slovenca, ki je bil misijonar 
med Indijanci v Severni Ameriki. Zato 
bo vsebina posvečena njemu. Geslo: 
Eno je potrebno povzema njegovo 
življenje, saj se je vse življenje trudil, 
da bi Indijancem prinesel veselo oz-
nanilo evangelija. Vse svoje življenje 
je daroval zanje in za rešitev njihovih 
duš ... Vsi otroci in mladi na oratorijih 
bodo povabljeni, da se pridružijo mi-
sijonski akciji. Vsi pa razmišljajmo 
o tem, kako biti pričevalci tam, kjer 
živimo. Veselo na pot! 
 

 

 KONCERT 
 

 

To nedeljo, 8. julija, ob 19. uri, bo v 
atriju Doma sv. Jožef Celje koncert 
znamenite šansonierke Jane Kvas s 
prijatelji instrumentalisti. Vstop na 
večer francoskih in njenih avtorskih 
šansonov bo brez vstopnine.  
 

 

 IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
 

 

Pred birmo 1. julija 1978 (40 let) je 
bil v Andražu obnovljen tabernakelj. 
ŽPS je soglašal, da se da pozlatiti moj-
stru Lešniku v Celju za 20.000,00 din. 
»Tja in nazaj ga je peljal Čremožnik 
Vili, neka dobrotnica je dala sama 
5.000,00 din, več dobrotnikov pa 
1.000,00 ali 500,00 din. Tudi precej 
otrok, predvsem ministrantov je pri-
neslo iz svojih prihrankov po 100 din. 
Upam, da je delo lepo uspelo, da bo 
trpežno in župljanom spodbuda za 
povezanost s Kristusom, cerkvijo in 
župnijo.«                     (žup. kronika Andraž) 


