
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Jezus jim je odgovoril in rekel:  
»Resnično, resnično, povem 
vam: Ne iščete me zato,  
ker ste videli znamenja,  
ampak ker ste jedli kruh in se 
nasitili. Ne delajte za jed,  
ki mine, temveč za jed,  
ki ostane za večno življenje  
in vam jo bo dal Sin človekov;  
nanj je namreč vtisnil pečat 
Oče, Bog. Tedaj so mu rekli:  
»Kaj naj storimo,  
da bomo delali Božja dela?«  
Jezus je odgovoril in jim dejal:  
»Božje delo je to, da verujete  
v tistega, ki ga je on poslal.« 
Jezus jim je dejal:  
»Jaz sem kruh življenja. Kdor 
pride k meni, gotovo ne bo lačen,  
in kdor vame veruje,  
gotovo nikoli ne bo žejen. 
 

(Jn 6,26–29.35)  

 
 

Omeči trdoto naših src, da te bomo 
sprejeli, in bodi zahvaljen, ker nam 

odkrivaš bogastvo svojega nauka.  
Opogumi nas, da odvržemo  

staro navlako  
in zablestimo  
v tvoji sinjini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po čudežni pomnožitvi kruha so ljudje 
želeli Jezusa postaviti za kralja. Če bo 
to ponudbo sprejel, bodo - tako so 
upali - preskrbljeni za vsakdanji kruh. 
Jezus pa je njihove misli obrnil dru-
gam: Ne delajte za jed, ki mine, ampak 
za jed, ki ostane za večno življenje. 
 

T udi danes mora kristjan sredi mno-
žic zazrtih samo zemeljsko in časno, 
usmerjati sebe in druge k vrednotam, 
ki ne minejo, ki presegajo še tako iz-

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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popolnjeno tostransko računalništvo. 
Naravnane so na večnostne silnice.  
 

Vera v mnogih srcih ugaša, pri drugih 
pa je naprodaj za skledo leče ali riža. 
Kristjan bo v zdravi samozavesti in 
brez občutka manjvrednosti po veri 
živel; če bo potrebno in primerno, bo 
zanjo zastavil tudi besedo. 
 

Nebrzdano porabništvo zabrisuje 
ljudem čut za pravičnost, resnico-
ljubnost in poštenost. Vsi trošimo 
minljive dobrine, saj vemo, da brez 
njih ne moremo; toda kristjan jih troši 
tako in toliko, kolikor mu pomagajo 
stegovati se za neminljivimi. 
 

Med ljudmi si utira pot nasilje. Posa-
mezniki in skupnosti se bolj in bolj 
zanašajo na moč mišic, komolcev in 
orožja. Kristjan ve, da velike vojne 
kakor mali prepiri izhajajo iz člove-
kovega srca. Zato se trudi oblikovati 
svoje srce po evangeliju, v okolje pa 
vnaša smisel za sporazumevanje, 
dobrohotnost. 
 

Današnji čas nam jemlje osebno vred-
nost. Spreminja nas v predmete, 
številke in kramarsko blago. Kristjani 
vemo, da je vsak človek Božja podoba, 
da nas je Kristus vse odrešil in da smo 
vsi določeni za življenje v Bogu. Zato 
nam pomeni vsako človeško življenje 
Božji dar, pa naj bo še nerojeno, do 
polnosti razvito ali od starosti shirano. 
 

Kljub dobrinam, ki nam jih prinaša 
napredek, je vedno več ljudi, ki se jih 
loteva črnogledost. Tudi kristjani se 
zavedamo nevarnosti, ki grozijo člo-
veštvu. Pri vsem tem pa se ne vdajmo 
črnogledosti, saj živimo iz Kristusove 
velikonočne skrivnosti. 

 

 

 POPOLNA HRANA 
 

 

Množica Jezusovih 
sledilcev išče učitel-
ja, po katerem se 

dogajajo znamenja. Pred kratkim so 
bili ljudje priče čudežu pomnožitve 
kruha in rib in sedaj iščejo človeka, 
po katerem se je zgodilo znamenje. 
Ko ga najdejo, jih nagovori in jim ra-
zodene pravi razlog svojega prihoda 
in delovanja. 
 

Jezus ni prišel, da bi delal čudeže, če-
prav so se ti po njem dogajali. Veliko 
bolj pomembno kot to, da je kruh 
čudežno pomnožen, je pomembno 
to, da so ljudje kruh jedli in se nasitili. 
To je bilo namreč Božje znamenje 
zelo konkretne skrbi zanje. Čudeži v 
nobenem smislu ne nasitijo človeka, 
marveč kažejo na izvor vsega, kar je – 
na pravo hrano. 
 

Čudežno pomnoženi kruh je zgolj 
znamenje kruha, ki bo popolnoma 
nasitil vsakogar, ki ga bo jedel. Ta 
kruh bo hrana za večno življenje. Je-
zus sam je popolna hrana in popolna 
pijača, ki nasiti in odžeja za vedno. Le 
kako je to mogoče? Jezus je postal 
človek in je izšel iz samega vira vsega 
bivajočega. Kdor torej sprejme Jezusa, 
ima neposredni stik z Bogom, torej 
neposreden stik z izvirom življenja 
samega – kdo bi si potem želel česa 
drugega? 
 

Jezusova bližina je popolna hrana  in 
odnos zaupanja v Jezusa je popolna 
pijača. Pristopiti k Jezusu pomeni pri-
sluhniti njegovemu nauku, zaupati 
mu, pa pomeni najti pravi smisel.  
 

Po: p. D. Ristić, radio.ognjisce.si 



 

 

 

 
 

  

 

5. 8.. NEDELJA  *  18. MED LETOM * Marija Snežna (Nives) * Ožbolt, muč.  

     
 1 
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ               9.00 
 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Damjana in Zofijo JEZERNIK 
… za + Ano MAJHENŠEK                                * maš.:  J.K., J.J. 
… za + Pavla TURNŠKA (obl.), vse MLINARJEVE 
… za + Jožeta KOŠECA (obl.), Franca in Barbaro 
… za vse BEŠERJEVE                               * maš.:  J.K.,  A.Š., J.J.   
 
 
 
 

 

6. 8.. PONEDELJEK * Jezusova spremenitev na Gori * Just in Pastor 
 

POLZELA      7.00 
 

… za + Bojana RIZMALA    
 

7. 8.. TOREK * Sikst II., papež, mučenec * Kajetan Tienski, duhovnik 
 

 

POLZELA     16.00 
POLZELA     19.00 

  

… za + Jurija SLATINJEKA (pogrebna)                        * maš.:  D.R. 
… za + Terezijo (obl.), Franca ROJŠEKA, Jožeta AVŽNERJA 
 

 

8. 8.. SREDA  * Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev                  

 
 

                7.00 
 

… v župniji ni maše - drugod 
 

9. 8.. ČETRTEK * Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč., soz. Evrope 

  
  
 

 

 POLZELA         18.30 
 POLZELA      19.00 

 

… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Franca PUSOVNIKA (obl.) 
… za + Marka MEKLAVA (obl.) 
… za + Marijo SEVČNIKAR (8. dan)               * maš.:  A.Š., V.A., M.K. 

… molitev za duhovne poklice (molitvena skupina)             

 
 

10. 8.. PETEK  *  Lovrenc, diakon, mučenec * Arhangel, redovnik 
 
  

 

POLZELA         19.00 
  

… za + Gustlna LEŠNIKA (obl.) in vse PUŠNIKOVE 
 

 

11. 8.. SOBOTA  * Klara (Jasna), devica, red. ustan. * Suzana, muč. 
 
  
 

 

POLZELA         19.00 
 
ANDRAŽ   20.00 

  

… za + Romea TAVČERJA (obl.) 
… za + Frančiško ZUPAN                                * maš.:  J.K., A.K. 

… za + Franca PLASKANA 
          

 

12. 8.. NEDELJA  *  19. MED LETOM * Ivana Šantalska, vdova, red.           

   
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ              9.00 
 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ano REPOTOČNIK (1. obl.) 
… za + Lidijo JELEN (8. dan)                            * maš.:  J.K., V.A. 
… za + Antona in Pavlo BAŠIČ, Kristino NOVAK 
… za + Stanka ml. NOVAKA, mamo Marijo 
… za + Janka SERDONERJA    * maš.:  * J.K., A.Š.    
 

   

 
 

     

Človek, ki ga srečujemo na ulici in govorimo z njim, je Božja podoba.  
Če mu služimo in spoštujemo njegovo dostojanstvo,  
služimo samemu Bogu.   (Tomaš Špidlik) 

 



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 5. avgusta bosta krščena 
Maks G. M., Polzela in Lia P. A., Breg. 
 
 

 

V sredo, 8. avgusta goduje sv. Dominik. 
Mnogi ga imajo za začetnika molitve 
rožnega venca. Ta preprosta in bogata 
molitev je sicer obstajala že pred njim, 
seveda ne v današnji obliki. Res pa je, 
da so bili dominikanci, redovniki, ki 
jih je sveti Dominik ustanovil in po 
njem nosijo ime, veliki apostoli rož-
nega venca. Pri pridigah so jemali kot 
vodilo in podlago posamezne skriv-
nosti odrešenja, vključene v rožni 
venec. Te so najprej razložili, potem 
pa so jih skupaj z verniki molili. 
 
 

 

V nedeljo, 12. avgusta je smrtni dan 
frančiškanskega patra Innocenca Fe-
rijana. Rojen je bil na Polzeli, 21. 12. 
1926. V družini je bilo toliko otrok, 
da je apostolov za imena zmanjkovalo, 
a on je le še dobil ime Filip, Lipe. Kot 
otrok je živel nekaj časa na Polzeli, 
potem so se starši preselili v Ljubljano. 
Ker je bilo s tako številno družino le 
preveč skrbi, je vzela Lipeta teta na 
Jesenice. Pozneje ga je vzela k sebi 
druga teta v Zemun v Srbiji, kjer je 
ostal do druge gimnazije. Takrat je 
prišel v Ljubljano. Leta 1942 je stopil 
v frančiškanski red ... 
 
 

 

V nedeljo, 12. avgusta bo krščena 
Mija F., Polzela.    
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zabukovnik, Andraž 41, Klavž, 
Andraž 41/a, Skaza, Andraž 40; Pol-
zela: Založe. 

 

 

 O MOLITVI  
 

 

Mnogi se motijo, če mislijo, da je za 
dobro molitev potrebnih veliko stvari 
in dobre metode. Ne rečem, da se ni 
treba posluževati različnih metod; 
toda ne smemo se jih oprijeti in se 
nanje obesiti, tako da vse svoje zau-
panje stavimo nanje. Za resnično 
dobro molitev je potrebno samo 
eno: v svojih rokah moramo držati 
našega Gospoda. Če se to zgodi, je 
molitev vedno dobra, kakorkoli jo 
že uberemo.               sv. Frančišek Saleški 
 
 

 MISIJONSKI DAN 
 

 

Skupina za dobrodelnost dekanije 
Gornji Grad v sodelovanju s škofijo 
Celje prireja v nedeljo, 2. septembra 
v Solčavi že tretjo dobrodelno misi-
jonsko tombolo. Začetek dogajanja 
bo ob 10. uri v župnijski cerkvi v Sol-
čavi s sv. mašo, ki jo bo daroval škof 
Stanislav Lipovšek. Začetek tombole 
ob 12. uri na prireditvenem prostoru. 
Govor misijonarja Toneta Kerina. Bo-
gat kulturno zabavni program.  
 
 

 IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
 

 

Ob obnovi notranjosti romarske cer-
kve na Gori Oljki je bilo 10. avgusta 
1903 za vožnjo tlaka na goro obenem 
zbranih 18 voznikov – 72 konj. 
 
 

 

V cerkvi na Vimperku so se 4. avgusta 
2005 pričela sondažna dela za odkri-
vanje poslikav in prezidav pod več-
plastnimi ometi. Delo je po naročilu 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
iz Celja prevzel restavrator Andrej Š. 
iz Maribora s sodelavci. Že na samem 
začetku so naleteli na zelo zanimive 
najdbe – stare freske. 


