Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Bi vstopil?«
1. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Govoril jim je:
»Kadar te kdo povabi
na svatbo, ne sédaj
na prvo mesto, da,
če bi bil morda povabljen kateri
imenitnejši ko ti,
in pride ta, ki je tebe
in njega povabil,
in ti ne poreče:
‚Umakni se temu‘
in ti bi se takrat začel
s sramoto presedati
na zadnje mesto.
Temveč, kadar si povabljen,
pojdi in sédi na zadnje mesto,
da ti poreče, ko pride,
kateri te je povabil:
‚Prijatelj, pomakni se više!‘
Takrat ti bo čast vpričo
vseh, ki so s teboj pri mizi.«
(Lk 14, 8-10)
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Zakaj svojim angelom
bo zate zapovedal,
naj te varujejo na
vseh tvojih potih.
Na rokah te bodo
nosili, da z nogo ne
zadeneš ob kamen.
Ps 91,11–12
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Vse od babilonskega stolpa naprej se
vleče temna zgodovina človeškega
napuha. Svoje strupene sadove rodi
tako na osebnem kot na družbenem
področju. Biti prvi, veljati več kot
drugi, doseči to in ono čast in vplivno
mesto, se uveljaviti …
Ni čudno, da je Jezus nastavil sekiro
svoje besede ravno na to glavno korenino zla. Videl je, kako si se tedanji
judovski veljaki izbirali prve sedeže.
Celo njegovi učenci so tuhtali, kdo
neki bo v njegovem kraljestvu prvi,
kdo bo sedel na njegovi desnici in levici. Zato je hotel z besedo in zgledom

postaviti ponižnost v središče svojega nauka in jih je posvaril: »Kdor
se povišuje, bo ponižan.«

ANGELI.

Angeli še obstajajo
- sredi med nami.
Ponižnost je značilna krščanska kreNa srečo!
post. Pogani je niso poznali. Etika Nimajo kril, a imajo srce za ljudi,
starega veka je temeljila na samoza- ki jim ne gre dobro.
vesti in čutu lastne vrednosti. Tudi Imajo odprte oči za ljudi v stiski.
mnogi današnji ljudje v ponižnosti Pomagajo jim na noge.
Skrbijo za živež in pijačo.
le težko vidijo vrednoto.
Nagovarjajo osamljene.
Za vero pa je to nekaj temeljnega.
Obiskujejo bolne in
Jedro verovanja je ravno priznanje, umirajočih ne puščajo samih.
da nisem sam na vrhu, največji, od Ko jih ne bi bilo,
vseh in vsega neodvisen, nekdo, ki mnogi ne bi našli pomoči.
sam postavlja meje in zakone. To ni Še so angeli na svetu.
samoponižanje, ampak le priznanje A ob številnih človeških stiskah
resnice, ki me osvobodi samoprevare bi jih lahko bilo veliko več.
in samoveličja. Da, ponižnost je pre- Tudi v tebi se skriva angel,
prosto priznanje resnice o sebi in o ki lahko nemočnim daje pogum.
Bogu.
Tudi v tvoji bližini so ljudje,
Ponižnost ima tudi blagodejen vpliv ki potrebujejo angela.
na medčloveške odnose. Koliko manj Ljudje, ki potrebujejo tebe!
Phil Bosmans
bi bilo trpljenja v zakonih in koliko
zakonov bi ostalo skupaj, če bi oba
stopila s svojega vzvišenega prestola, YOUCAT O ANGELIH.
našla besedo opravičila in si podala Angeli so čisto duhovna, od Boga ustroko sprave! Ponižnost raztaplja varjena bitja, ki imajo razum in voljo.
nastajajoče kepice zamer in jeze, je Angeli niso telesni, niso umrljivi in
navadno niso vidni. Živijo v Božji
sila, ki podira zidove molka.
navzočnosti in posredujejo ljudem
Ne pozabite: veliki ljudje so ponižni. Božjo voljo ter Božje varstvo.
Ali drugače: samo ponižni ljudje so
»Angel«, je zapisal kardinal Joseph
zares veliki.
Ratzinger, »je tako rekoč osebna miPo: Tv Slovenija - Ozare 1995
sel, s katero se Bog obrača k meni.«
Obenem so angeli povsem obrnjeni
8. SEPTEMBER - MARIJINO ROJSTVO
k svojemu Stvarniku. Govorijo o ljuMali šmaren - mala maša bezni do njega in mu služijo noč in
- mala gospojnica. dan. Njihova hvalnica se nikoli ne konČas romanj v Marijina ča. Od Boga odpadle angele Sveto
romarska svetišča. pismo imenuje hudiči ali demoni.
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NEDELJA

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

1. 9. 2013

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

PRVA

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca TURNŠEK (obl.)
Lovro S.
+ Frančiško DROBNAK, DROBNAKOVE
+ Marijo in Cirila DELEJA
+ družino DUŠIČ
* maš.: J.B., J.Š., J.K.

PONEDEL.

Marjeta, devica, mučenka * Antonin, mučenec

2. 9. 2013

POLZELA

7.00 … za + Marijo JOŠOVC
… za + Marijo NOVAK

* m.: Janez B., Jože K.

TOREK

Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj * Bazilisa, mučenka

3. 9. 2013

ANDRAŽ 18.00 … v zahvalo za 10 let zakona
POLZELA 19.00 … za + Ivanko PIREC

SREDA

Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok

4. 9. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Mati Terezija, redovnica, red. ustanoviteljica * Viktorin Asiški

5. 9. 2013

POLZELA 19.00 … za + Marico KOTNIK ŠIPEC (7. dan)
… za + Stanislava GROBELŠEK
… za + Janeza in Ivana KOLER * m.: J.B., J.Š., J.K.

PRVI

7.00 … za + Rozalijo in Andreja KORBER
… za + Rozalijo LEBER in Ivana
* m.: J.B., J.K.

PETEK

Zaharija, prerok * Favst, mučenec * Bertrand, redovnik

6. 9. 2013

ANDRAŽ

PRVI

POLZELA
POLZELA

8.00 … molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
8.30 … v čast Srcu Jezusovemu
18.30 … molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
19.00 … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Ivano RAZBORNIK (7. dan)
… za + Jožeta KORŽE
* maš.: J.B., J.Š., J.K.

SOBOTA

Marko Križevčan, mučenec * Regina, devica, mučenka

7. 9. 2013
PRVA

G.OLJKA 11.00 … po namenu romarjev
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana KRAJNC (obl.) in sina Janija
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Slavka HADŽIČ
… za + Alojza in Ano BELAJ
* m.: J.B., J.K.

NEDELJA

23. MED LETOM * Marijino rojstvo – mali šmaren

8. 9. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ludvika MEKLAV, 2 Justini URATNIK
+ Marka MEKLAV
* m.: Janez B., Jože K.
+ družino JURAK
+ Cirilo POLJAK
* m.: Lovro S., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Rok Povše, Polzela in nevesta
Dalija Jesenek, Celje.

SEPTEMBER
Splošni: Da bi ljudje, ki se
danes pogosto izgubljajo
To nedeljo, 1. septembra bo v baziliki v hrupu, ponovno odkrili
Lurške Marije v Brestanici, ob 14. uri, vrednost tišine ter prisluhnishod bolnikov, invalidov in ostarelih. li glasu Boga in svojih bratov in sester.
Misijonski: Da bi bili kristjani, ki v
V sredo, 4. septembra smo župnijski
mnogih delih sveta trpijo preganjanje,
sodelavci in vsi, ki si želijo dodatne
s svojim pričevanjem preroki Kristuizobrazbe za svojo cerkveno dejavsove ljubezni.
nost, vabljeni v Celje k sv. Jožefu na
'Pastoralni tečaj'. Pričetek ob 9. uri. Slovenski: Da bi mladi, ki končujejo
šolanje, prišli do zaželenega poklica,
V petek, 6. septembra ob 19. uri bo na službe in zaslužka.
gradu Komenda dobrodelni koncert
z glasbeno skupino STOP. Nabirka od NOVO ŠOLSKO, VEROUČNO LETO
vstopnic (v predprodaji 5 €) bo na- Ob začetku novega šolskega leta želimo
menjena za Županov sklad.
vodstvu obeh šol v naši občini, vsem
V soboto, 7. septembra bo romanje v
Prekmurje. Udeleženci dobijo pisna
navodila glede časa in kraja odhoda.

učiteljem in učencem obilo božjega
blagoslova za zavzeto in odgovorno
delo pri poučevanju, vzgoji in učenju.

V soboto, 7. septembra, bodo potekala jesenska srečanja animatorjev
Oratorija. Za škofijo Celje bo srečanje
v Celju, v SMC (Don Boskov trg 1), ob
9. uri. Prijave na: zaoce@oratorij.net,
ali na telefonsko številko: 031 593 753.
Bodite tam tudi naši animatorji!

Ta teden bo tudi vpis k verouku za 1.
razred in možnost nakupa veroučnih
potrebščin za vse razrede: na Polzeli
v župnišču, v ponedeljek od 8. do 15.
ure, v torek od 13. do 15. ure, v četrtek
od 13. do 16. ure; v Andražu v župnijski pisarni v torek od 17. do 18. ure,
v petek od 9. do 11. ure in v soboto od
17. do 18. ure.

V soboto, 7. septembra, na predvečer
Marijinega praznika bosta obe maši
posvečeni Mariji. Na Polzeli bodo
sodelovali vsi organisti. Po maši, bo
sestanek zborovodij in organistov.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje cerkve ta teden. V Andražu:
Cehner, Andraž nad Polzelo 110;
Verdev, Andraž nad Polzelo 110/a;
Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

Za otroke, ki bodo kmalu
spet obiskovali verouk,
še zlasti pa otroke od 1.
do 6. razreda, je pripravljen promocijski izvod
revije Mavrica. Vzemite
ga ob izhodu iz cerkve! Letna naročnina
na redno, obširnejšo Mavrico (10 št.),
pa je 35 €. Naročite se!

