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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Prišel sem,
da vržem na zemljo ogenj,
in kako želim,
da bi se že vnel!
Biti pa moram
krščen s krstom
in kako bridko mi je,
dokler se ne izvrši.
(Lk 12, 49-50)
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Bog je navzoč v vsakem človeku,
ki te ima rad, se zate trudi,
ki gre in ostane s teboj, ko se znoči.
Bog te gleda z očmi vsakega človeka,
ki zate najde razumevanje.
Bog je navzoč v
vsaki lepi besedi,
ki te tolaži
in podpira.
Bog je roka
na tvoji rami,
ki te opogumlja
in prijazno
opominja,
kadar stopaš
po temnih
poteh.
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Zgodovinarji pravijo, da ga je poznal
že pračlovek. Stari Grki so verovali,
da ga je dal ljudem Prometej potem,
ko ga je bil ukradel bogovom. Jezus
pa pravi v današnjem evangeliju, da
ga je on prinesel na zemljo. Vprašajmo se kakšnem pomenu?
Ogenj je prinesel na zemljo, ker je v
njem stopil na zemljo sam učlovečeni
Bog. Bajeslovje starega veka ve povedati, da so se ob raznih priložnostih
bogovi družili z ljudmi. Toda to ni bilo
druženje iz ljubezni in tudi nobeno
teh božanstev se ni učlovečilo. Jezus
pa, sveti in vsemogočni Bog, si je iz

ljubezni do ljudi privzel človeško
naravo, ob tem pa ni prenehal biti
Bog. To je ogenj, ki je več kot prazgodovinski, več kot prometejski
in več kot bajeslovni.
Ta ogenj je na zemljo zares »vržen«.
Zemlja ga namreč ni bila zmožna
sama prižgati. Bog, ki bi ga ustvarila
človeška domišljija, je bil drugačen.
S svojo vsemogočnostjo bi nas strašil.
Z vzvišenostjo odbijal, z vsevednostjo
poniževal in z bogastvom preziral.
Jezusov božanski plamen pa je gorel
drugače. Oznanjal je svetost, pa je
bil prijatelj grešnikov. Izžareval je
čistost, a se dal maziliti od prezirane
prešuštnice. Pljuvali so mu v obraz,
pa je molčal, križali so ga, pa je odpuščal, umorili so ga, pa je molil, živ
se je dvignil iz groba, pa se ni nad
nikomer maščeval. Takšnega Boga
ni mogel izsanjati noben Jud ne Grk
ne Rimljan. Takšnega ognja ni bilo
sposobno podtakniti nobeno bajeslovje. Prižgati ga je mogel le Bog
sam.
Zato moremo reči, da je ogenj, ki ga
je Jezus vrgel na zemljo, on sam, njegova osebnost, njegov svetli lik. Čez
Cerkev se lahko pritožujemo, nad
kristjani se lahko pohujšujemo, na
račun dobričine se lahko smehljamo,
toda ogenj Jezusove svetosti lahko le
spoštujemo in občudujemo.
Ob katerem plamenu se grejejo tisti,
katerim ogenj, ki ga je Jezus vrgel na
zemljo, nič ne pomeni?
Po: Beseda da besedo

V VSAKDANU

Kar beremo v Svetem
pismu, lahko na lastne
oči gledamo v našem
vsakdanu. Med nami je
še danes razvrat. Razhajamo se na mnogih področjih.
A Božji namen je v tem, da bi v nas
prebudil močnejšo vero; zgled, ki bi
povezoval v imenu vnemanja ognja
prave krščanske ljubezni.
Vpričo vsega pohujšanja, moji bratje,
je eno samo zdravilo: ne misli slabo
o svojem bratu. Ponižno se potrudi,
da boš postal to, kar hočeš, da bi bil
on; tako ne boš več mislil na to, da je
on tak, kakršen ti nisi.
sv. Avguštin

Ko se človek odtujuje Bogu z izgovorom, da hoče postati svoboden,
pade ravno v najhujše suženjstvo.
Anton Stres
MOLITEV

»Pomagaj nam, o
Mati, v tisti blaženi
kraj veselja in
veličastva,
zato da bi tam,
kjer si ti, naša Mati,
bili tudi mi, tvoji otroci.
Usmiljenje je tvoja lastnost, po tvoji
priprošnji doseže jetnik odrešenje,
bolni ozdravljenje, žalostni tolažbo,
grešnik odpuščanje, pravični pa milost
in pomoč.«
sv. Bernard
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NEDELJA

20. MED LETOM * Helena (Alenka), cesarica

18. 8. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA


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.

PONEDEL.

Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, škof

19. 8. 2013

POLZELA

TOREK

Bernard, opat, cerkveni učitelj * Samuel (Samo), prerok

20. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za + Julija OCVIRK in vse OCVIRKOVE
… za + Borisa ANŽEL (1. obl.)

7.00 … za + Jožeta in Ivanko KAČ (obl.)

* maš.: Janez B., Jože B.

SREDA

Pij X., papež * Sidonij (Zdravko), škof * Kvadrat, škof

21. 8. 2013

POLZELA 7.00 … v zahvalo za vse dobro
ANDRAŽ 17.00 ... za + Valentina BRUNŠEK (pogrebna)

ČETRTEK

Devica Marija Kraljica * Tomaž Percy, mučenec.

22. 8. 2013

ANDRAŽ 18.00 … za + Cirilo BRUNŠEK (8. dan)
POLZELA 19.00 … za + Marka MEKLAV (8. dan)
… za + Ludvika CIZEJ (obl.) in Marijo
ter Ludvika

Lovro S.

* maš.: Janez B., Jože B.

PETEK

Roza iz Lime, devica, redovnica * Justinijan, samotar

23. 8. 2013

ANDRAŽ 18.00 … za + Naniko JEŽOVNIK (30. dan)
Anton K.
POLZELA 19.00 … za + Matija (obl.) in ostale DRINJAKOVE
… za + Antona in Terezijo OREL
* maš.: Janez B., Janez K.

SOBOTA

Natanael (Jernej), apostol * Herman, samotar

24. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za + Avgusta ARH (obl.)
… za + Rudija (obl.), Rozalijo in
Danija VIDMAJER * m.: Janez B., Jože K.

NEDELJA

21. MED LETOM * Ludvik IX. Francoski, kralj

25. 8. 2013

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + VRABIČEVE
POLZELA 10.30 … za + Karla ZAVRŠNIK
… za + Angelo (obl.), Vincenca ZAGORIČNIK
ter ostale ZAGORIČNIKOVE

ps 1

* m.: Janez B., Lovro S.

OBVESTILA - VABILA

V soboto , 24. avgusta bo romanje za
vse župnijske sodelavce (organiste,
pevce, ministrante, katehete, bralce,
molivce, krasilce, ŽPS, ŽGS …). Stroškov ne bo. Odhod avtobusa izpred
občinske stavbe ob 8. uri. Obvestite
se med sabo. Udeležbo sporočite do
četrtka, 22. avgusta na telefon 041/
381 472 (Marko) ali zakristanu Dragu
v zakristiji!
Andraž: Prihodnjo nedeljo, 25. avg.,
po sv. maši, so starši veroučencev 6.,
7., 8. in 9. razreda vabljeni na kratek
sestanek glede oblike verouka v novih
razmerah, v novem veroučnem letu.
V nedeljo, 1. septembra bo v baziliki
Lurške Matere v Brestanici, ob 14. uri,
shod bolnikov, invalidov in ostarelih.
KULTURA

Andraž: Kulturno društvo Andraž
preko svojega odbora 'Družina poje',
tudi letos organizira družinsko petje
pod motom »Peli so jih mati moja«.
Prireditev bo v nedeljo, 25. avgusta
ob 14.30 na igrišču v Andražu nad
Polzelo (v slučaju slabega vremena
v Domu krajanov Andraž). Nastopilo
bo 14. družinskih pevskih skupin iz
vseh pokrajin Slovenije. Po prireditvi
bo družabno srečanje ob zvokih ansambla Novi spomini. Lepo vabljeni!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Maver, Andraž nad Polzelo 36; Maver, Andraž nad Polzelo
39; Atelšek, Andraž nad Polzelo 40/a.
Na Polzeli: Založe.

STIČNA MLADIH

Poletje se bo kmalu
zaključilo in misel na
prihajajoče pastoralno leto nas že vodi k mladim, ki so po
besedah papeža Frančiška »graditelji
lepše Cerkve in boljšega sveta.« S tem
zaupanjem v mlade vse ljudi dobre
volje vabimo, da skupaj gradimo Cerkev na Slovenskem.
21. septembra se bo zgodila letošnja
Stična mladih. Že se odvija duhovna
priprava nanjo. Z dnevno molitvijo
in sveto mašo, slavljenjem, postom
in dobrimi deli bomo med 15. avg.
in 21. septembrom zgradili MOST
do Stične mladih 2013. Ob ostalem
vsak dan zmolimo tudi naslednjo
molitev:
Oče, v imenu Jezusa mi podari Duha
ljubezni.
Naj me razsvetli, razvname in očisti.
Naj me prepoji s svojo nebeško roso
in me naredi rodovitnega/-o
v mislih, besedah in dejanjih.
Naj me vodi moč, pogum in milina
Božje ljubezni.
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih
vernih in vžgi v njih ogenj svoje
ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu
Duhu, kakor je bilo v začetku, tako
zdaj in vselej in vekomaj, amen.
Kljub prostim dnem
se navadimo prinesti
prvi jutranji dar Bogu,
Gospodarju življenja!

