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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In jaz vam pravim:
Prosíte in se vam bo dalo;
iščite in boste našli;
trkajte in se vam bo odprlo.
Zakaj vsak,
kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;
in kdor trka,
se mu bo odprlo.
(Lk 11, 9-10)
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Jezusove besede prinašajo rešitev –
preprosto in brez ovinkarjenja:
»Prosíte in se vam bo dalo;
iščite in boste našli;
trkajte in se vam
bo odprlo.«
Kje torej
vidite problem?
Ko sami nekaj
naredimo,
lahko tudi kaj
pričakujemo!
Dokler zgolj
tarnamo
in čakamo,
ne bo učinka.

O
OČČEENNAAŠŠ

Če je imela Jezusova molitev zdravilno in osvobajajoče delovanje, potem
ni čudno, da ga učenci prosijo: »Gospod, nauči nas moliti« (Lk 11,1). Pri
evangelistu Luku Jezus učencem ne
kaže le, kaj naj molijo, temveč tudi
in predvsem, kako in s kakšno držo
naj to delajo. Kaj naj kristjani molijo,
pove Jezus učencem v besedah očenaša. Mnogi razlagalci menijo, da je
Luka ohranil prvotno verzijo očenaša.
Luka ima vselej veliko spoštovanje
do izvirnega zvena Jezusove besede:
»Oče! Posvečeno bodi tvoje ime. Pridi
tvoje kraljestvo. Naš vsakdanji kruh
nam dajaj od dne do dne in odpusti
nam naše grehe, saj tudi sami odpuš-

čamo vsakomur, ki nam je dolžan,
in ne vpelji nas v skušnjavo«. Jezus
je Boga vselej nagovarjal z Očetom.
V molitvi, ki nas jo uči, postajamo
deležni njegovega odnosa z Očetom.
Ime je Božja resničnost. Naj bo posvečeno. V našem svetu naj bo vidno
in priznano s strani vseh ljudi.

PRAVIČNO
ŽIVLJENJE

Razmišljanje
mladostnika:

Rad/a bi pravično živel/a, Jezus.
Ne obljubljaš sreče samo tistim, ki so
pravični do sebe in drugih.
Kraljestvo je Božje gospodovanje. Obljubljaš jo vsem, ki se trudijo za
Uveljavi naj se v svetu. To pa je tudi pravičnost na tem svetu.
v nas. Če zasveti Božja podoba na dnu Ki ne mirujejo, dokler tudi ljudje
našega srca, potem je prišlo k nam okoli njih ne najdejo pravice.
Božje kraljestvo. Kruh, za katerega Če vzamem tvoje besede zares,
naj prosimo, ni le snovni kruh, temveč potem res ne morem skrbeti le zase.
obenem kruh prijateljstva in občestva. Moram se postaviti tudi za ljudi,
In je nebeški, Božji kruh. Je živi kruh ki se za svoje pravice ne morejo
evharistije. Pri prošnji za odpuščanje boriti, ki ne pridejo do besede
nadomesti Luka besedo »dolg« z To je pogosto neprijetno.
grehi. Kajti grška beseda »dolg« se Pri tem lahko zaidem v težje
ne nanaša na kršitev Božjih zapovedi. konflikte in spore.
Grehi pomenijo prestopke, zamujene Toda čutim, da resnični mir najdem
priložnosti, napačne cilje, opustitve. šele takrat,
če svojo solidarnost z ljudmi izrazim
Zadnja prošnja ne pomeni, da bi bili
tudi na zunaj.
obvarovani pred skušnjavami, temveč,
Pri tem pa se zavedam tudi svoje
da nas Bog v njih varuje. Aramejski
omejenosti: ne morem izboriti
očenaš je to prošnjo najbrž razumel
pravice za vse ljudi.
v pomenu: »Daj, da ne pridemo v
Jezus, pokaži mi pot, kako sem lahko
skušnjavo«. Tudi Grki ne mislijo, da
pravičen/na v obojem:
bi Bog sam vodil v skušnjavo. Toda
v omejenosti svojih možnosti in v
človeku ni prizanešeno s skušnjavami.
borbi za ljudi ter njihovo pravico do
Bog naj nam dá moč, da ne bomo zapolnosti življenja.
padli v skušnjave tako, da bi v njih
Po: A. Grünu
zašli. Luka se s svojo verzijo očenaša
obrača na novospreobrnjence. Ti so
recitirali molitev v spomin na Jezu- Jezusove učence so od otroštva
sove besede. To je zanje postalo naj- navajali, da so molili v sinagogi ...
pomembnejši del njihove pobožnosti. Jezusova molitev pa je morala biti
S temi besedami so prišli v stik z Je- drugačna od tiste, ki so jo poznali.
zusovim Duhom, z njegovim osebnim Evangelist jo je z zapisom ohranil
Božjim odnosom.
tudi za kasnejše rodove. Naj bo
Po: A. Grünu vzgled in vzpodbuda tudi nam!
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NEDELJA

17. MED LETOM * Viktor (Zmago) I., papež

28. 7. 2013

7.00
10.00

PONEDEL.
29. 7. 2013

TOREK
30. 7. 2013

SREDA
31. 7. 2013

ČETRTEK
1. 8. 2013
PRVI

POLZELA
POLZELA


ps 1

… za + Betko in Ivana GABRŠEK
… za + Angelo LIKEB, 2 Alojza,
Franca TERGLAV
… za + Janeza in Štefanijo ŽELEZNIK,
vse CAJHNOVE * m.: p. Edi Kovač, Jože K.

Marta, Lazarjeva sestra * Beatrika (Blaženka), mučenka
7.00

POLZELA

… za + KUHARJEVE in DELOPSTOVE
… za + Silvo TURNŠEK
m.: Janez B., Jože K.

Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj * Rufin, mučenec
19.00

POLZELA

… za + Jožeta ŠALEJ in Fani OBLAK
… za + Marjana JUHART (1. obl.) * m.: J.B., J.K.

Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj jezuitov
7.00

POLZELA

… za + Marijo TERGLAV, starše, Ano ČERIN
… za + Jožija HROVAT (30. dan
* m.: J.B., J.K.

Alfonz M. Ligvori, škof, cerkveni učitelj * Aleš, duhovnik
18.30
19.00

POLZELA
POLZELA

… adoracija pred Najsvetejšim
… za + Marijo, Bernarda ZALOŽNIK, starše
… za + Viktorja (obl.), ostale JESENIČNIKOVE
* maš.: Janez B., Jože K.

PETEK
2. 8. 2013
PRVI

SOBOTA
3. 8. 2013
PRVA

Evzebij iz Vercellija, škof * Štefan I., papež * porciunkula
8.00 ANDRAŽ … češčenje Najsvetejšega, spoved
ANDRAŽ … maša po namenu, porcijunkulski odpustek
18.30 POLZELA … češčenje Srca Jezusovega, spoved, blagoslov
19.00 POLZELA … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Ivanko PIREC
* maš.: Janez B., Jože K.
Martin, menih * Avguštin Kazotič, škof
19.00

POLZELA

… za + Silvo, Slavka HOFMAN, vse LUKOVE
… za + Simona PERC, Rozalijo POTOČNIK
* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA
4. 8. 2013
PRVA

18. MED LETOM * Janez M. Vianney, arški župnik

ps 2

7.00 POLZELA … za žive in rajne farane
9.00 ANDRAŽ … po namenu za farane
* maš.: Lovro S.
10.30 POLZELA … za + Terezijo ROJŠEK (obl.), Franca, Jožeta
… za + Jožeta KOŠEC
* m.: Janez B., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 29. julija dopoldne bo
tradicionalno romanje župnijskih
gospodinj, njihovih pomočnic in pomočnikov. Tokrat bo srečanje pri sv.
Juriju ob Ščavnici.
V četrtek, 1. avgusta po večerni maši
bo na Polzeli molitvena ura za duhovne poklice. Pridružite se!
V petek, 2. avgusta bomo častili Srce
Jezusovo. V Andražu ob 8. uri, na
Polzeli pa ob 18.30. Vabljeni!
Zaradi pomanjkanja duhovnikov bo
s 1. avgustom 2013 ostala sosednja
župnija Sv. Andraža nad Polzelo brez
svojega župnika. Po dekretu celjskega
škofa, dr. Stanislava Lipovška, z dne
20. 6. 2013 bo do nadaljnjega upravljana s Polzele. Ob tem bo potrebno
v obeh župnijah spremeniti ustaljene
urnike sv. maš in drugih opravil. Od
prihodnje nedelje naprej bo tako na
Polzeli prva maša ob 7. uri, druga pa
ob 10.30. Ob 9. uri pa se bo seveda
možno udeležiti tudi maše v Andražu.
PORCIJUNKULA

Celjski bratje kapucini nas vabijo, da
na praznik Device Marije Angelske v
Porciunkuli, ki bo v petek, 2. avgusta,
skupaj z njimi počastimo Božjo Mater,
se srečate z Bogom v zakramentih
sprave in evharistije ter prejmemo
porciunkulski odpustek. Svete maše
bodo ob 7., 8., 9.30,11.,15. in 18. uri.
Mašo ob 7. uri bo vodil provincial br.
Primož Kovač, ob 8 uri in ob 9.30 g.
škof dr. Stanislav Lipovšek, mašo ob
11. uri pa g. opat in generalni vikar
Marjan Jezernik. Priložnost za spoved.

APOSTOLAT MOLITVE

AVGUST 2013
Splošni: Da bi starši in
učitelji pomagali mladi
generaciji odraščati po
vesti in v pokončne
ljudi in kristjane.
Misijonski: Da bi krajevna Cerkev v
Afriki z zvestim oznanjevanjem evangelija širila mir in pravičnost.
Slovenski: Da bi si, ko bomo obnovili
posvetitev našega naroda Mariji, bolj
prizadevali za osebno posvečenje.
ROMANJE - PRAZNOVANJE

V nedeljo, 4. avgusta pripravlja Rafaelova družba romanje treh Slovenij:
matične, zamejske in izseljenske. To
romanje bo letos že 25-ič. Ob 10.30
bo predavanje prof. Tomaža Simčiča
z naslovom "Slovenstvo, krščanstvo,
demokracija"; včeraj - danes – jutri.
Ob 12.00 bo sveta maša. Skupaj z izseljenskimi duhovniki jo bo daroval
kardinal dr. Franc Rode. Ob 13. uri
bo na ploščadi za cerkvijo kratek kulturni program. Tudi letošnje srečanje
bo na Svetih Višarjah.
Letos praznujemo 20 let delovanja
agencije Aritours. Tradicionalno jesensko romanje bo zato združeno s
slovesnim praznovanjem, 7. septembra v Prekmurju. Najprej bo sv. maša
v Turnišču, nato pa kulturno zabavni
program na Otoku ljubezni v Ižakovcih (podrobnejši program, najdete v
oglasni deski). Cena 25 €. Rok za prijavo na romanje oz. praznovanje je
ponedeljek, 19. avgust. Oglasite se
v župnišču in sporočite udeležbo!

