Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
25. avgust

2013
Polzela 132/b * Andraž nad P. 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In poreče vam:
»Ne vem, od kod ste;
proč od mene vsi,
ki ste delali krivico.«
Tam bo jok in škripanje
z zobmi, ko boste videli
Abrahama in Izaka
in Jakoba in vse preroke
v Božjem kraljestvu,
sebe pa izgnane venkaj.
In prišli bodo od vzhoda
in zahoda in severa in juga
in bodo sedli za mizo
v Božjem kraljestvu.
In glej, so zadnji,
ki bodo prvi, in so prvi,
ki bodo zadnji.«
(Lk 13, 27-30)
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Nekaj najbolj vsakdanjega je stopiti
skozi vrata. Najbrž pri tem nikoli ne
pomislimo, da vrata včasih odločajo
o življenju in smrti.

»Prizadevajte si, da stopite skozi ozka Pred leti se je na angleškem nogometvrata; zakaj, povem vam, mnogi bodo nem stadionu zgodila huda nesreča.
želeli vstopiti, pa ne bodo mogli …« Pred vhodom se je zbirala vedno
številnejša množica navijačev, razoBožja beseda je danes
odločna in jasna. čaranih, ker niso dobili vstopnic.
Vprašanje za slehernega Pritiskali so na vhod. Policija je moizmed nas pa izredno rala končno popustiti. Kot bi se bil
vzgojno naravnano: podrl jez, so navijači pritisnili na že
»Na kateri strani prepolne tribune. V sprednjih vrstah
vrat se bi znašel, jaz?! je nastal pekel, v katerem je ugasnilo
Bi vstopil?« na desetine mladih življenje.

Pogosto moramo čakati v vrsti, potem pa stopiti skozi »ozka vrata«
ali ozek prehod mimo okenca. Le
tako je mogoče zagotoviti red in
varnost na raznih prireditvah. Kako
je lahko usodno, če gremo s silo prek
tega samoumevnega pravila, kaže
zgornji primer.
Evangelij nam je ohranil čudovito Jezusovo prispodobo o ozkih in širokih
vratih ter o ozki in široki poti. Svetuje
nam, da si prizadevamo stopiti skozi
ozka vrata, ki peljejo v življenje. Prvi
kristjani so v nauku o dveh poteh
povzeli krščanski nravni zakonik:
pot življenja je pot spolnjevanja zapovedi in Jezusovih blagrov, pot smrti
pa nasprotje temu.
Vrata, skozi katera se trudoma vračamo k Bogu, so ozka in tesna. Ob
tem pa vendarle vemo: pred nami
je skozi ta tesna vrta – vrata križa –
že stopil Božji Sin. V njegovi moči in
za njim se moremo tudi mi vedno
znova vračati v Očetovo hišo, v območje Očetove ljubezni.
Po: Družina, 1989
UPATI SI!

Kdo bi mogel
povedati, kaj
bi Bog naredil
iz nas, ko bi si
upali na njegovo besedo iti do konca
njegovih nasvetov, vstopiti skozi ozka
vrata in se vreči v naročje sami Previdnosti?
Pierre Theilhard de Chardin

VZGOJA.

Apostol Pavel v
drugem berilu
piše Hebrejecem,
vendar je sporočilo namenjeno
vsem kristjanom,
tako da tudi nam
razlaga vzgojni razlog preizkušenj.
Boga primerja z očetom, ki s trdo
roko vzgaja svojega sina. Temu je
očetovo stahovanje bridko, ko pa bo
odrasel, bo očetu nadvse hvaležen, da
ga je naučil hoditi po poti pravičnosti.
Podobno ravna Bog s svojimi verniki.
Kadar doživimo kaj hudega, naj torej
ne vzdihujemo in ne omagujemo.
Dvignimo onemogle roke, vzravnajmo
klecava kolena, hkrati pa naj se varujemo, da ne bi komu dali slabega
zgleda. Pri tem je prav, da si prizadevamo za mir in svetost. Tako bomo
ohranili Božjo milost in postali
vredni videti Gospoda.
Po: F. Cerarju

Pogosto slišimo, da je najboljša
naložba tista, ki jo vlagamo v človeka.
Starši izpolnijo svoje starševsko
poslanstvo in nalogo,
če vlagajo svojo starševsko
poklicanost v otroke.
Vinko Škafar

Zdi se, da imajo nekateri sodobni
kristjani pravzaprav dva nazora.
Enega za vsak dan in za med ljudi,
drugega pa za nedeljo
in za v cerkev.
Janez Janžekovič
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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..

PONEDEL.

Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica * Zefirin, papež

26. 8. 2013

POLZELA

TOREK

Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof

27. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za + Vikija BELOGLAVC (obl.)

SREDA

Avguštin, škof, cerkveni učitelj * Pelagij Istrski, mučenec

28. 8. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Mučeništvo Janeza Krstnika * Bronislava, redovnica

29. 8. 2013

ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

7.00 … za + Silvo TURNŠEK

7.00 … za + Julijano (obl.) in Antona UDRIH

za
za
za
za

+
+
+
+

Valentina BRUNŠEK (8. dan)
Ivanko (obl.) in ostale ROJŠEKOVE
Marijo ROŽIČ (8. dan)
Jožija HROVAT
* maš.: J.B., J.Š., J.K.

PETEK

Feliks (Srečko), mučenec * Alfred Ildefonz Schuster, škof

30. 8. 2013

G.OLJKA 10.00 … po namenu romarjev (Karitas Rače)
ANDRAŽ 18.00 … za + Milko in Martino ZEVNIK ter starše
POLZELA 19.00 … za + starše GRAČNER in KRISTAN
… za + Milana CIMPERMAN
* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

Rajmund Nonat, redovnik, kardinal * Nikodem, Jezusov učenec

31. 8. 2013

POLZELA 15.00 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
POLZELA 19.00 … za + Alojza Marijo, Ivana HRAŠAR
… za + Boštjana CAJHEN (30. dan)
* m.: Janez B., Jože K.

NEDELJA

22. MED LETOM - ANGELSKA * Brezjanska Mati Božja ps 2

01. 9. 2013

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca TURNŠEK (obl.)
POLZELA 10.30 … za + Frančiško DROBNAK, DROBNAKOVE
… za + Marijo in Cirila DELEJA
… za + družino DUŠIČ
* m.: J.B., J.Š., J.K.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
1 ženin Simon Forštner, Šmartno ob
Paki in nevesta Katja Štahl, Breg pri
Polzeli; 2 ženin Zoran Lukner, Polzela in nevesta Petra Bastl, Ločica ob
Savinji.
V nedeljo, 1. septembra bo v baziliki
Lurške Matere v Brestanici, ob 14. uri,
shod bolnikov, invalidov in ostarelih.
DOBRODELNOST

V drugi polovici avgusta
na Slovenski karitas tudi
letos začenjajo z dobrodelno akcijo 'Za srce Afrike'. Zbrana
sredstva so namenjena razvojnim
projektom na področju zdravstva,
šolstva, oskrbe z vodo in hrano, ki
jih Karitas izvaja v sodelovanju in ob
pomoči slovenskih misijonarjev, s.
Bogdane Kavčič, s. Vesne Hiti ter p.
Jožeta Mlinariča, p. Stanka Rozmana,
ki delujejo v posameznih državah.
Darovalci lahko svoj dar prispevajo
na TRR: 0214-0001-5556-761, sklic:
2143 namen: Za srce Afrike. Zgibanka
s položnico bo na voljo tudi v sept.
številki revije Ognjišče.
Če se hočem znebiti
svojih sovražnikov, je najbolje,
da si iz njih naredim prijatelje.
Abraham Lincoln

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje cerkve ta teden. V Andražu:
Melanšek, Andraž nad Polzelo 49;
Melanšek, Andraž nad Polzelo 50/a;
Verdev, Andraž nad Polzelo 35/b.
Na Polzeli: Založe.

KULTURA

Andraž: Kulturno društvo Andraž
preko svojega odbora 'Družina poje',
tudi letos organizira družinsko petje
pod motom »Peli so jih mati moja«.
Prireditev bo to 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!
Zavod za kulturo turizem in šport v
sodelovanju z občino Polzela, OŠ Polzela, društvi ter vsemi humanitarnimi
organizacijami v občini organizira dva
velika dobrodelna projekta. 6. 9. ob
19. uri na gradu Komenda koncert z
glasbeno skupino STOP. 14. 9. ob 8.
uri dobrodelni tek po hmeljski poti.
Vstopnice po 5 € so na voljo na ZKTŠ
Polzela ali pri humanitarnih organizacijah v občini – Rdeči križ Polzela
- Andraž in Župnijski karitas Polzela
in Andraž nad Polzelo.
Nabirka od vstopnic je namenjena za
Županov sklad. Županov sklad je samostojna ustanova. Vodja bo župan,
ki bo imel svoj upravni odbor, ta pa
mu bo vodil operativne zadeve. Na
podlagi prošenj, ki bodo naslovljene
na župana pa se bo pomagalo pomoči
potrebnim ljudem (socialno ogroženim družinam, otrokom pri nakupu
šolskih potrebščin, nadarjenim učencem ...)
SVETOPISEMSKI NASVET

Sv. Pavel pravi: »… Sonce naj ne zaide
nad vašo jezo« (EF 4,26).

