
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Judje so se tedaj med seboj 
prepirali in govorili:  
»Kako nam more ta dati  
svoje meso jesti?«  
Jezus jim je tedaj rekel: 
»Resnično, resnično, povem 
vam: Če ne jeste mesa Sina 
človekovega in ne pijete njegove 
krvi, nimate življenja v sebi. 
Kdor jé moje meso in pije 
mojo kri, ima večno življenje  
in jaz ga bom obudil 
poslednji dan.  
Kajti moje meso je resnična jed  
in moja kri resnična pijača.  
Kdor jé moje meso in pije mojo 
kri, ostaja v meni in jaz v njem. 
 

(Jn 6,52–56)  

 
 

Gospod ima za vsakega človeka svoj 
načrt, zato je tudi njegova volja za 

vsakega nekoliko drugačna. 
Za vse pa velja, da Gospod želi,  

da bi živeli v miru, takem,  
ki ga svet ne more dati,  

ampak prihaja od  
njega samega.  

Ta mir črpajmo  

iz kruha pri sv. maši. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojedina je bila pri orientalskih na-
rodih glavna točka povabila in gosto-
ljubnosti. Je eno najstarejših znamenj 
skupnosti in ljubeznivega sprejema. 
Jesti je osnovna potreba, pojedina, 
gostija, pa je rezultat kulture. Gostija 
je dejanje gostoljubja, ne služi samo 
za potešitev lakote. 
 

V današnjih časih pomanjkanja časa 
in pridobitništva je jed postala spet 
samo osnovna življenjska potreba, ne 
pa priložnost, ko se utrjuje skupnost. 
Menze, restavracije s hitro prehrano 
in kioski s hrano, kjer človek mimo-

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo 
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grede nekaj vrže vase, povzročijo, 
da je človek v množici popolnoma 
osamljen. 
 

Starejši so dobro vedeli, zakaj so zah-
tevali, da mora družina jesti skupaj, 
in nedeljsko kosilo je bilo prav tako 
slovesno kot skupna molitev. Prav 
zato je tudi po samostanih strog pred-
pis, da morajo redovniki vselej jesti 
skupaj pri isti mizi. 
 

Enako velja za evharistično gostijo: 
biti mora dejanje skupnosti, kar je 
lahko samo pri maši.  
 

Poskrbeti moramo torej, da bomo s 
hrano krepili zavest medsebojne 
skupnosti in skupnosti z Bogom, pa 
naj bo to hrana z Božje ali s človeške 
mize. V družinskem življenju in v na-
šem odnosu do Boga mora delovati 
neke vrste osmoza. Kaj je to? Preha-
janje vode ali drugih hranilnih snovi 
skozi celično membrano; od tam, kjer 
je je veliko več, prehaja tja, kjer je je 
manj. 
 

Mislim, da je slabenje zavesti odnosa 
do evharistične daritve pogojeno s 
slabo zavestjo potrebnosti obrednega 
obhajanja okrog družinske mize (vsak 
razlog in izgovor je dober, da smo od-
sotni od skupnega obeda ali da ga 
predčasno zapuščamo). 
 

Tudi med Jezusom in poslušalci je šlo 
za neke vrste osmozo: »Jaz sem živi 
kruh … Kdor mene uživa, bo živel 
vekomaj!« 
 

Apostolsko delo je odvisno od sve-
tosti, brez katere se lahko naredi 
velike korake na stranpot (Gregor 
Veliki).    

T. Kompare, Bogoslužno leto B 

 

 

 OBHAJILO 
 

 

Čudovit je tisti 
izvir, iz katerega 
se črpa smrt in 

življenje. Čudovita je tista jed, ki nam 
prinaša zveličanje ali pogubljenje. 
In to sveto, skrivnostno jed nam je 
zapustil Jezus, naš Odrešenik, v za-
kramentu oltarja. Vrednemu za ne-
beško življenje, nevrednemu v sodbo.  
 

Prijatelj moji, tega ne smem zanikati, 
strašno je nevredno prejeti obhajilo. 
Toda še bolj žalostno in pogubno je, 
če iz tedna v teden, iz meseca v mesec 
hladno odlašamo s sveto udeležbo in 
prav zaradi tega propadamo. Čim 
nevarnejši je posel, tem večja je pre-
vidnost! Kaj bodo takšni kristjani 
odgovorili v svoje opravičilo, ko jim 
bo pravični sodnik povedal, da so brez 
vsakega vzroka hoteli duhovno umreti, 
ko bi tako lahko bili ohranili življenje z 
uživanjem njegovega telesa. »O, vi 
bedni!« bo rekel, »zakaj ste umrli, saj 
ste vendar imeli sad in jed življenja 
v svoji posesti.« 
 

Če te otroci tega sveta sprašujejo, 
zakaj greš pogosto k sveti večerji, 
jim odgovori, da zato, da bi se očistil 
svoji nepopolnosti in se rešil svojih 
težav, da bi našel v svojih stiskah 
tolažbo, v svojih slabostih in šibkos-
tih pa moč. »Kdor je moje meso, ima 
večno življenje,« (Jn 6, 54) namreč 
obljublja Gospod. 
 

Po: A. M. Slomšku, Kruh žilvjenja 
 

 

 
 

 

Cerkev je starodavni studenec,  
ki daje vodo današnjim rodovom,  
kot jo je dajala minulim.    (Jane XXIII.) 



 

 

 

 
 

  

 

19. 8.. NEDELJA  *  20. MED LETOM * Janez Eudes, duh. * Ludvik T.           

     
    

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Ludvika, Marka, Nino in vse SP. JUGOVE 
… za + Milana GROBINA (2. obl.) in vse GROBINOVE 
… za + Valentina BRUNŠKA                      * maš.:  J.K., V.A., S.P. 
… za + Antona in Terezijo OREL, Jožeta PRISLANA 
… za + Ludvika (obl.) in Angelo CIZEJ 
… za + Leopolda RANČIGAJA                  * maš.:  * J.K., A.Š., V.A. 
       
 

 

20. 8.. PONEDELJEK * Bernard, opat, cerkveni učitelj * Samuel (Samo) 
 

POLZELA      7.00 
 

… za + Matija TURNŠKA  
 

21. 8.. TOREK * Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof * Viktorija R. 
 

 

POLZELA      19.00 
  

… za + Alojza SATLERJA 
 

 

22. 8.. SREDA  * Devica Marija Kraljica * Fabricijan in Filibert, mučenca            
 

 

POLZELA           7.00 
 

… za + Elizabeto STRAH 
 

23. 8.. ČETRTEK * Roza iz Lime, dev., redovnica * Justinijan, samotar 

  
  
 

 

 ANDRAŽ                   18.00 
POLZELA         18.30 
POLZELA      19.00 
 
 
POLZELA      19.30 

 

… za + Jožefo, Marijo, Jurija SITARJA, 2 Barbari RAMŠAK 
… adoracija pred Najsvetejšim                                   
… za + Franca in Marijo PFEIFER 
… za + Milana BASTAŠIČA (1. obl.) 
… za + Matildo BOLHA (8. dan)                      * maš.:  J.K., V.A., G.B. 

… molitev za duhovne poklice                                   
 

 

24. 8.. PETEK  *  Natanael (Jernej), apostol * Herman, samotar * Emilija de V. 
 
  

 

POLZELA         19.00 
 
 
POLZELA         19.30 

  

… za + Marijo PAVIČ in vse DRINJAKOVE 
… za + Milana VASLETA (30. dan) 
… za + Janka ŽURBIJA                            * maš.:  J.K., V.A., G.B. 

… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim                                   
 

 

25. 8.. SOBOTA  * Ludvik IX. Francoski, kralj * Jožef Kalasanc, duhovnik, r.u. 
 
  
 

 

POLZELA         19.00 
 
 

  

… za + Jožeta in Ivanko KAČ (obl.) 
… za + Avgusta ARHA (obl.) 
… za + Karla ZAVRŠNIKA                         * maš.:  J.K., V.A., S.P. 
          

 

26. 8.. NEDELJA  *  21. MED LETOM * Ivana Bichier, red. ustanoviteljica           

   
  
 
       

 

POLZELA           7.00 
ANDRAŽ                 9.00 
 
POLZELA         10.30 

 

… za žive in rajne farane 
… za + Lidijo JELEN (30. dan) 
… za + Ivana DUŠIČA                               * maš.:  J.K., V.A., G.B. 
… za + Angelo (obl.), Vincenca in ostale ZAGORIČNIKOVE 
… za + Frančiško DROBNAK in vse DROBNAKOVE 
                                                                        * maš.:  * J.K., V.A. 
 

   

 
 

     



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V soboto, 25. avgusta bo krščen Maks 
K.M., Andraž. 
 
 

 

V nedeljo, 26. avgusta bo krščena Ajda 
L., Ločica, Polzela. 
 
 

KONCERT 
 

 

V nedeljo, 25. avgusta bo pod šotorom 
na športnem igrišču v Andražu 35. 
kulturna prireditev »Družina poje«, 
»Peli so jih mati moja«. Pričela se bo 
ob 14.30. 
 
 

 SVETNIK TEDNA 
 

 

21. avgust, PIJ X. Giuseppe Sarto, ka-
kor je bilo kasnejšemu papežu ime, 
je bil rojen 3. junija 1835 v pokrajini 
Veneto. Mama Marjeta je zgodaj za-
čutila, da ima njen Bepi duhovniški 
poklic, in vzgajala ga je tako, da je klic 
lahko uresničil. S pomočjo dobrot-
nikov mu je omogočila šolanje. Leta 
1858 je bil posvečen v duhovnika. 
Devet let je bil kaplan, devet let žup-
nik, devet let spiritual in škofijski kan-
cler, devet let škof v Mantovi. Leta 
1883 je bil imenovan za beneškega 
patriarha in obenem povišan v kardi-
nala. 4. avgusta 1903 je bil izvoljen 
za papeža in privzel si je ime Pij X. 
Silno ga je prizadel začetek prve sve-
tovne vojne. Ta mu je dobesedno strla 
srce, ki je prenehalo biti 20. avgusta 
1914. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž: Zabukovnik, Andraž 114, 
Golčman, Andraž 116, Brunšek, An-
draž 113. Polzela: Založe. 

 

 

 ŠTUDIJ TEOLOGIJE 
 

 

Vse, ki se zanimate za študij na Teološ-
ki fakulteti obveščamo, da se morate 
za vpis na kateregakoli od programov 
Teološke fakultete najprej prijaviti, 
in sicer je zadnji prijavni rok za vpis 
med 22. in 29. avgustom. Kandidati za 
duhovnike pa naj vstopijo tudi v Bo-
goslovno semenišče v Ljubljani. 
 
 

DOBRODELNOST 
 

 

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.  
 
 

 IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE 
 

 

23. avgusta 1754 je bila sklenjena po-
godba o delitvi premoženja med Še-
nekom in Komendo. S to pogodbo so 
bili podani in dogovorjeni vsi pogoji 
za gradnjo cerkve na Gori Oljki. 
 

 

 

21. avgusta 1991 je MoPZ s Polzele 
sodeloval pri maši na Kredarici. 
 

 

 

24. avgusta 1867 je bil pri sv. Lovrencu 
na Pohorju rojen duhovnik Janez Jodl. 
Prvo službovanje na mestu župnika 
je bilo v Andražu nad Polzelo (od 1. 
septembra 1907 do 31. julija 1913). 
3. avgusta 1913 je bil predstavljen na 
Polzelo. V spominu ljudi je ostal kot 
goreč duhovnik, a slabega zdravja. Umrl 
je 9. junija 1937 v Celju kot upokojeni 
polzelski župnik. 


