
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E S E D A  Ž I V E G A  B O G A  
 
In vêlel je ljudem,  
naj sedejo po travi,  
vzel tistih pet hlebov  
in dve ribi, se ozrl v nebo,  
jih blagoslôvil, razlomil hlebe  
in jih dal učencem,  
učenci pa množicam.  
Vsi so jedli in se nasitili ter  
pobrali koščke, ki so ostali,  
dvanajst polnih košar.  
Teh pa, ki so jedli,  
je bilo okrog pet tisoč mož,  
brez žená in otrok. 

   

 (Mt 14,19-21) 

 

Božje kraljestvo je v Jezusovih 
prilikah podobno tudi nebeški gostiji, 

ki jo Bog pripravlja svojim otrokom. 
O takšni gostiji nove in  

večne zaveze govori  
danes prerok Izaija 

 v prvem berilu.  
V podobah je  
napovedano  

neizmerno obilje,  
ki pomeni  

večno življenje.  
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Mnogi rečejo: »Kar imam, moram 
pošteno prigarati, vse je sad mojih 
žuljev, nobene reči mi ni nihče poda-
ril, tudi Bog ne! Pri darovanju mašnik, 
ko prinaša kruh, moli: »Hvaljen Bog, 
Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo 
prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo: 
sad zemlje in dela človeških rok, 
naj nam postane kruh življenja.« 
Bog nam podarja kruh. Podarjen 
nam je kot sad našega dela, znoja 
in žuljev, kot sad zemlje, ki jo je bilo 
potrebno pognojiti, zorati, posejati, 
požeti … Koliko dela! Bog nam je pri 
tem podaril pomlad in poletje, dež 
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in sonce, da je žito raslo; podaril nam 
je veliko parov močnih rok, da so 
obdelovale njivo. Kako bi še mogli 
reči, da je laž govoriti, kako je vse 
Božji dar? 
 

Pred našimi očmi se neprestano 
ponavlja čudež pomnožitve kruha, 
o katerem poroča današnji evange-
lij, vendar zdaj na drugačen način, 
ki pa ni nič manj čudovit in čudežen. 
Jezus je s petimi hlebi in z dvema 
ribama nasitil pet tisoč mož, zdaj 
pa Bog iz enega zrna privabi v živ-
ljenje žitni klas, ki bo nosil dvajset, 
trideset zrn. Tudi to so čudeži, ki 
pa se ne godijo brez človekovega 
sodelovanja. 
 

Darovi kruha in vina pri maši so 
simbol našega dela in naporov ter 
izraz našega priznanja, da bi bilo 
brez Božje pomoči naše delo brez 
pravega uspeha. Med mašo se ti da-
rovi spremenijo v Jezusovo telo in 
kri. Pri obhajilu smo vsi povabljeni, 
da se nasitimo s to Božjo hrano. 
»Blagor povabljenim na Jagnjetovo 
gostijo!« reče duhovnik, ko pokaže 
sveto hostijo. Vsi slišimo te besede, 
a nas ne ganejo prav posebno. Kadar 
je kakšna gostija denimo nova maša 
ali ohcet, bi bili vsi radi med povab-
ljenci in ponavadi je zmeraj kakšna 
zamera, ker ta ali oni ni bil povabljen, 
čeprav je »v žlahti« s slavljencem. Pa 
kaj je ohcet ali novomašno kosilo v 
primeri z Božjim obedom! Namen 
obhajila je, da bi bilo, ko prejmemo 
Božji dar Jezusovega telesa, naše živ-
ljenje spremenjeno v Božjo službo.  
 

 

Po: S. Čuk, Misli srca 
 

 

 SAMOTA 

 

 

Jezus je slišal za umor 
Janeza Krstnika. 
Umaknil se je v 

samoten kraj. Hotel je premisliti,  
kaj to pomeni. Hotel je meditirati o 
Janezovem liku. Kaj mu ima povedati 
ta mož? Saj ga je vendar krstil. Jezus 
se je navzel njegove duhovnosti, 
četudi se je v svojih lastnih pridigah 
jasno odmaknil od njega: ne stroge 
besede o pokori, ampak najprej veselo 
oznanilo, da se je približalo Božje 
kraljestvo. Jezus se je umaknil, da bi 
razmislil tudi o svojem lastnem 
poslanstvu.  
 

Jezus potrebuje samoto. Mislimo si, 
da naj bi bil vendar nenehno povezan 
z Bogom. Toda očitno je bilo tudi zanj 
pomembno, da se je umaknil iz vrveža 
vsakdanjika, da ne bi izgubil svoje 
povezanosti z Bogom in ga ne bi začela 
določati pričakovanja ljudi, ampak 
da bi ostal zvest svojim najglobljim 
temeljem. Če že Jezus potrebuje 
samoto, da bi v tišini prisluhnil Bogu, 
koliko nujneje jo potrebujemo mi sami. 
Nenehno smo namreč v nevarnosti, 
da bi nas določala pričakovanja in 
želje drugih ljudi, ali pa da bi preprosto 
dovolili, da bi nas gnale naše lastne 
potrebe. V osamljenosti pa srečamo 
svojo lastno resničnost.  
V takšnih okoliščinah v nas vzniknejo 
vse mogoče misli in občutki. 
Osamljenost pa je tudi kraj, kjer 
lahko te misli in občutke prečistimo, 
kjer lahko spoznamo, kaj je primerno 
našemu najbolj notranjemu bistvu.  
V tišini samote spoznamo, kako naj 
bi nadaljevali svojo pot, kako bi lahko. 
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2. 8. . NEDELJA  *  18. MED LETOM * Evzebij iz Vercelija, škof 
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POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne farane 
… za + Alojza SATLERJA 
… za + Jureta SLATINJEKA (obl.) 
 

 

3. 8. . PONEDELJEK  * Martin, menih * Avguštin Kazotič, škof 
       

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + starše in brata GLAVNIK in starše JELEN 
 

4. 8. . TOREK  * Janez M. Vianej, arški župnik * Cecilija in Amata 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 
 

… za + Marijo RIZMAL (8. dan) 
… v dober namen  
 

 

5. 8. . SREDA  * Marija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj, muč. 
 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

… za + Pavla TURNŠKA (obl.) in vse MLINARJEVE 
… za + Mateja ZMRZLAKA ter Franca in Ano ŠTEFANČIČ 
… za + Marijo ZALOŽNIK (obl.) in Bernarda 
… za + Josipa LOVRENOVIĆA (8. dan) 
 

6. 8. . ČETRTEK  * Jezusova spremenitev na gori * Oktavijan, škof   

1 

 

POLZELA                                                                                                                                                                              19.00 
 

 

… za + Pavlo PUNGARTNIK 
… zahvala za zdravje ob 90-letnici  
                  in za pokojne sorodnike 
… molitev za duhovne poklice 
 

 

7. 8. . PETEK  * Sikst II., papež, mučenec * Kajetan Tienski, duh., r. u. 

1 

 

POLZELA     19.00 
  

… za + Franca PUSOVNIKA (obl.) 
… za + Terezijo BAŠIČ (8. dan) 
… v čast Srcu Jezusovemu 
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu 
 

 

8. 8. . SOBOTA  * Dominik, duhovnik, ustan. dominikancev * Ciriak 

1 

 

POLZELA     16.00 
POLZELA     19.00 

  

… za srečo in blagoslov v družini (poročna) 
… za + Alojzija TAVČARJA 
… za + Franca ŠTAHLA 
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu 
 

 

9. 8. . NEDELJA  *  19. MED LETOM * Terezija B. od Križa (Edith Stein) 
 

 
 
 

 

 

POLZELA                        7.00 
POLZELA      10.30 
   

 

… za žive in rajne farane 
… za + Staneta ml. NOVAKA (obl.) in mamo Marijo 
… za + Sergeja PALIRJA  
… za + Marijo ŽGANK (obl.) in Janeza 

   
 
 
 

 
 

     

Bodi prijazen do svojega telesa, da bo tvoja duša z veseljem prebivala v njem. 

 

      (sv. Terezija Velika) 



 

 

 ZAŠČITNI UKREPI V ZVEZI S  
 KORONAVIRUSOM 
 

 

 Obvezna uporaba zaščitnih mask v 
cerkvah. 

 Obvezno razkuževanje rok ob vstopu 
v cerkev. 

 Nenehno ohranjanje medosebne 
razdalje 1,5 metra, razen med 
osebami istega gospodinjstva. 

 OB NEDELJAH JE POTREBNO PRI 
VSTOPU V CERKEV ODDATI LISTEK Z 
VAŠO TELEFONSKO ŠTEVILKO (BREZ 
IMENA). Prosimo, če napisane listke 
že prinesete s sabo, da se ne bi ob 
izpolnjevanju pojavljala gneča, bo pa 
kljub temu, v primeru pozabe,  listek 
možno izpolniti tudi v cerkvi.  

 
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 
 

Zakrament sv. zakona želita skleniti: 
ženin Benjamin Pungartnik, Sedlarjevo,  
Buče in nevesta Tina Sešek, Sedlarjevo, 
Buče. 
 

 
 

V soboto, 8. avgusta, bosta krščena Peter P. 
(god 29.6.) in Ota P. (god 13.12., sv. 
Otilija). 
 

 
 

Dom sv. Jožefa Celje vabi na počitnice za 
dušo »Doživi Dom«. Počitnice so 
namenjene pohodnikom in bodo trajale 
od 9. do 14. avgusta.  Vodi g. Alojz Kačičnik. 
Začetek v nedeljo ob 18. uri, sklep v petek 
s kosilom. Gre za dnevne romarske 
pohode po Slomškovi romarski poti. Vsak 
dan približno 5 ur hoje. Spoznavanje 
kulturne naravne in duhovne dediščine 
krajev ob poti. Romarske maše, duhovne 
misli, prijetno druženje na poti, … Prijave 
do 7. avgusta (059-073-800, info@jozef.si, 
www.jozef.si; na teh kontaktih tudi 
podrobne informacije). Cena 260€ oz. 
290€, možnost koriščenja turističnih 
bonov. 

 

 

  MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA  
 

 

O Bog, večni pastir, skrbno in 
neprestano vodiš svoje ljudstvo. 
Prosimo Te, daj v svoji neskončni 
dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja 
po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za 
teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za 
nas pa goreče skrbel. Naj uči z 
zgledom svoje osebnosti, nam 
pomaga rasti v zvestobi evangeliju in 
odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen.  
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: 
Založe. 
 
 

 LEPI DNEVI 
 

 

Za mnoge so počitniški dnevi  
prav tako obremenjujoči  
kot živčni vsakdan, 
kateremu bi radi pobegnili.  
Če greš na dopust,  
izklopi svoj vsakdanji ritem.  
Poišči si raj za počitek,  
pa ne predaleč od doma.  
Nikjer ne boš našel takšnega raja,  
če ga že ne nosiš v svojem srcu.  
Ves balast odvrzi od sebe:  
skrbi, zaskrbljenost, jezo,  
vse prepire in tarnanje.  
Naredi si lepe dneve! 
Naj te porjavi sonce,  
če se v porjaveli koži bolje počutiš.  
Samo ne opeči se!  
Predvsem pa se veseli,  
kot otrok se čudi svetlobi in soncu,  
ljubezni in življenju.  
Dopust ti naj prinese lepe dni,  
ki ustrezajo tvojim željam,  
lepe dni zate in za tvoje bližnje. 
 

                                 Po: P. Bosmans, Živi vsak dan 


