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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Vaša ledja
naj bodo opasana
in svetilke prižgane
in vi bodite podobni ljudem,
ki čakajo, kdaj se njihov
gospod vrne s svatbe,
da mu takoj odpró,
ko pride in potrka.
Blagor služabnikom,
ki jih gospod
ob svojem prihodu
najde čuječe!
Resnično, povem vam,
da se bo opasal
in jih posadil za mizo in
bo pristopil ter jim stregel.
(Lk 12, 35-37)
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Ste pripravljeni na Njegov prihod?
Ga pričakujete?
So vaša srca odprta
ali zaprta?
Imate svetilke
prižgane
ali se
skrivate
za zidovi
teme?
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Priden bodi, uči se, rad ubogaj, lepo
se obnašaj, prinesi dobro spričevalo,
pa boš dobil novo obleko, uro, kolo
– niso redki starši, ki tako pihajo na
dušo svojemu nadebudnemu naraščaju. Še dve leti vztrajaj pri verouku,
da prideš do birme, pa ti bo boter
kupil motor, računalnik ali še kaj …
Koliko takih in podobnih obljub slišijo vsak dan naši šolarji.
Jezus pa v današnjem evangeliju ne
govori samo otrokom, ampak predvsem odraslim. Naroča jim, naj bodo
čuječi, zvesti in razumni. Takšno
vedenje pa za odraslega človeka ni
nikakršno zlo, temveč se ravno v ta-

kem vedenju kaže njegova odraslost.
Evangelijskih naročil ne izpolnjuje
zaradi obljubljene nagrade, ampak
zaradi vrednot, ki jih evangelij vsebuje. Ve, da se za zrelega človeka tako
spodobi, da to zahteva od njega čut
odgovornosti, da tako najbolj izpolnjuje svojo osebnost in da se v tem
kaže njegovo človeško dostojanstvo.
Ni čuječ, zvest in razumen, ker bo za
to poplačan – če nagrada ne bi bila
obljubljena, bi ne ravnal nič drugače
– temveč se čuti nagrajenega, da mu
je sploh dana možnost služiti Bogu.
Kraljestvo, ki mu je od Očeta obljubljeno, zanj ni nekaj, kaj bo šele prišlo,
temveč ga poseduje že tukaj in sedaj
v veselju, da to kraljestvo sploh obstaja, in v hvaležnosti, da je tudi sam
vanj povabljen.
Lahko se zgodi, da kdo noče biti čuječ,
zvest in razumen. Rajši živi tjavdan,
se najeda, popiva, … in uganja vsakovrstne nesposobnosti. Ali ni zanj
največja kazen v tem, da s takim
vedenjem kazi svojo osebnost in
ponižuje svoje dostojanstvo?
Po: Beseda da besedo

Boga ne občutiš tako, kakor da
bi te kdo močno stisnil v naročje.
To je mnogo globlje zaznavanje,
prav poseben občutek,
ki ga ne moreš opisati.
To je srečanje z bitjem, ki ga ne vidiš,
a občutiš njegovo prisotnost,
tako da bi se ga skoraj lahko dotaknil,
srečanje v globokem miru
in neizrekljivem veselju,
ki me včasih napolni.
Phil Bosmans

VPIS V DIJAŠKO
SEMENIŠČE IN
BOGOSLOVJE

»Skrb za poklice je življenjsko pomembna
za prihodnost krščanske vere v Evropi ... Je edina mogoča
pot za Cerkev, ki hoče evangelij upanja
oznanjati, slaviti in mu služiti,« je zapisal bl. Janez Pavel II. (CD 103, 39).
Kriza duhovnih poklicev se močno
pozna tudi v Cerkvi na Slovenskem.
Tudi v naši škofiji je vedno bolj zaskrbljujoče pomanjkanje duhovnikov.
Vedno manj mladih se odloča za ta
poklic. K temu prispeva tudi družbena
klima, ki je zelo negativno razpoložena do duhovništva, zato moramo
zastaviti vse sile, da bi duhovniškemu
poklicu povrnili ugled in ga mladim
verodostojno predstavili. Najbolj odločilen je osebni zgled duhovnika, ki
radostno in velikodušno živi svojo
poklicanost. Veliko pripomore tudi
vztrajna molitev vernega občestva
za duhovne poklice ... Kongregacija
za katoliško vzgojo ugotavlja: »Izkušnja mnogih krajevnih Cerkva kaže, da
mladi v velikem številu začutijo klic
v službeno duhovništvo predvsem
tam, kjer skupnost za to goreče in
redno moli«.
Ne bojmo se mladih fantov, za katere
menimo, da imajo duhovniški poklic,
povabiti, da bi razmišljali o vstopu
v Dijaško semenišče, če so srednješolci, ali v Bogoslovno semenišče in
na teološko fakulteto, če se po maturi
sprašujejo kam naprej! Za konkretne
informacije in navezavo stikov z vodstvom omenjenih ustanov se oglasite
pri svojem župniku!
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NEDELJA

19. MED LETOM * Klara (Jasna), devica, red. ust.

11. 8. 2013

POLZELA 7.00 … za + Ivano in Jožeta KOVAČEC
ANDRAŽ 9.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
POLZELA 10.30 … za + Alojza in Marijo VASLE
… za + Romea TAVČER (obl.)
* m.: J.B., Lovro S.

PONEDEL.

Ivana Šantalska, vdova, redovnica * Lelija, devica

12. 8. 2013

POLZELA

TOREK

Poncijan, papež in Hipolit, duh., muč. * Radegunda, kraljica

13. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za + Antona LEŠNIK in Martino
ANDRAŽ 20.00 … za družinsko deblo

SREDA

Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec * Evzebij, duhovnik

14. 8. 2013

POLZELA 7.00 … za + Terezijo JURENEC
ANDRAŽ 15.00 … za + Cirilo BRUNŠEK (pogrebna)
POLZELA 17.30 … za + Marka MEKLAV (pogrebna)
PETROVČE 19.30 … za + Marijo STRAŽAR in Tomaža KREGAR

ČETRTEK

MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren, d.p.d.

15. 8. 2013

POLZELA 7.00 ... za + Marijo STROPNIK in vse njene
ANDRAŽ 9.00 … za + starše ANCLIN, GABERŠEK, zdravje
POLZELA 10.30 … za + Cecilijo (obl.) in ostale RAKUNOVE
… za + Terezijo in Gvida JELEN (obl.) * J.B., L.S.
G.OLJKA 15.00 … za vse + PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE
PETROVČE 19.00 … za vse mlade

PETEK

Rok, romar, spokornik * Štefan I. Ogrski, kralj

16. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za + Alojzijo (obl.) in Simona KORES
… za + Bogdana BIZJAK, BAJHTOVE * J.B., J.K.

SOBOTA

Evzebij, papež, mučenec * Hijacint Poljski, duhovnik

17. 8. 2013

POLZELA 17.00 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
POLZELA 19.00 … za + Julijano in Franca OCVIRK
… za + starše RAVNJAK in VILFAN * J.B., J.K.

NEDELJA

20. MED LETOM * Helena (Alenka), cesarica

18. 8. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

ps 3

7.00 … za + Pograca, Ano, Terezijo in
Franca TURNŠEK

ps 4

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Ljudmilo in Zdravka JEŽOVNIK,
vse BRŠEKOVE
10.30 … za + Leopolda RANČIGAJ (obl.)
… za + Anico KOŠEC
* m.: Janez B., Lovro S..

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Marjan Šolinc, Polzela in nevesta
Vesna Planinšek, Griže; ženin Rok
Hrženjak, Polzela in nevesta Kaja
Rozman, Celje.
V sredo zvečer, 14. avgusta bomo
polzelani, po tradiciji in zaobljubi,
tudi letos romali k Mariji v Petrovče.
Bogoslužje (pete večernice, sv. maša
in procesija po vasi) se bo pričelo ob
19.30. Način potovanja izberite sami.
Že zdaj pohvala vsem, ki se boste odzvali in poromali za blagor naših duš!
V četrtek, na sam praznik Marijinega
vnebovzetja, bo ob 15. uri sv. maša
tudi na Gori Oljki. Vabljeni!

POSVETITEV

Kakor je že v navadi,
bomo na zapovedani
praznik Marijinega
vnebovzetja, I5. avg.,
obnovili posvetitev
slovenskega naroda Materi Božji.
Naj bo posvetitev zahvala za mnoge
milosti, ki jih po priprošnji naše nebeške Matere Marije prejemamo iz
Božjih rok, hkrati pa tudi prošnja
za nove duhovniške in redovniške
poklice ter za zvestobo že poklicanih
v duhovniško ali redovniško službo.
Marija, ki je Mati vere, naj nam v letu
vere izprosi utrditev osebne vere in
večjo pripravljenost za novo evangelizacijo našega naroda.

MARIJINO VNEBOVZETJE

Petrovška Marijina
bazilika vabi v četrtek,
15. avgusta, na praznik
Marijinega vnebovzetja k mašam, ki bodo ob
6.30., 8.00, ob 10.00
uri (mašuje in pridiga
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek), ob 12.
uri bo maša za bolne in ostarele. Večerna maša za mlade bo ob 19. uri.
Pri vseh mašah bo priložnost za sv.
spoved. Na predvečer praznika, v sredo, 14. avgusta, , ob 19.30 uri, bodo
slovesne večernice, maša in procesija z Marijino podobo in lučkami.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Dušič, Andraž nad Polzelo
118; Dušič, Andraž nad Polzelo 118/a;
Zabukovnik, Andraž nad Polzelo 114/a.

Naglica je posebna značilnost
naše dobe.
Za nobeno stvar ni več časa.
Toda kar svet stoji,
je imel dan štiriindvajset ur.
Izgovor, da za molitev ni časa,
ni umesten.
(Jožef Smej)

ROMANJE - PRAZNOVANJE

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!

