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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Za njim pa so šle
velike množice in
obrnil se je ter jim rekel:
»Če kdo pride k meni
in ne sovraži
svojega očeta in matere
in žene in otrok
in bratov in sester,
vrh tega tudi
svojega življenja,
ne more biti moj učenec.
Kdor ne nosi svojega križa
in ne hodi za menoj,
ne more biti moj učenec.
(Lk 14, 25-27)

2233.. NNAAVVAAD
DNNAA NNEED
DEELLJJAA...

Kdor zavrača prijateljstvo, živi v
deželi brez cvetja. Vse lahko vzdržiš,
vse lahko prestaneš, če je ob tebi
prijatelj in te podpira. Prijatelj je
najboljša tolažba v sleherni stiski.
Samo pri pravem
prijatelju najdeš
razumevanje,
naklonjenost
in harmonijo srca:
v njegovi dobroti
zaslutiš podobo
Božje naklonjenosti.
Phil Bosmans

PPO
OVVAABBIILLO
O,, NNEE GGRRO
OŽŽNNJJAA

Posnemanje je za Jezusa posnemanje
križa. V Lukovem evangeliju Jezus
učence vabi k temu, da bi nosili svoj
križ: »Kdor ne nosi svojega križa in
ne hodi za menoj, ne more biti moj
učenec« (Lk 14,27). Kdor sledi Jezusu,
mora računati s tem, da tudi njegova
pot vodi h križu, v preganjanje, sovražnost in končno v smrt. Križ je tudi
podoba za vsakodnevne stiske in konflikte. Vsak dan nam nekaj prekriža
pot. Vsak dan nas ljudje razočarajo in
ranijo. Če razumemo vsakodnevne
izzive kot križ, potem nas to ne bo
zlomilo, temveč nas bo križ vodil v
globlje občestvo s Kristusom.

otroci skupaj in se posvetujejo, kakšno
darilo naj ji prinesejo, da jo razveselijo.
Pohitijo na vrt in zanjo natrgajo najlepših rož. V znamenje svoje ljubezni
in hvaležnosti jih povežejo v venec in
ga posadijo materi na glavo.
Rojstni dan matere je najlepši praznik
družine. Vsi člani družine tekmujejo,
da bi svojo mater razveselili, kolikor
je v njihovi moči. Večji otroci povedo
svoje čestitke v rimi, manjši pa ji izročijo cvetje, in če otrok še ne more
govoriti, potem poljubi materi roko
in se ji nežno privije k prsim, in to
po pravici, ker na tej zemlji ni večje
sreče kot imeti ljubečo mater. Mati!
Le dobre matere vzdržujejo svet, da
še ni propadel.
Tudi kristjani imamo dobro, ljubečo
mater in veseli praznujemo njen rojJezusova beseda ni nikakršen poziv, stni dan. Cerkev običajno praznuje
da bi si življenje posebej obteževal dan smrti in ne rojstva. Praznujemo
le rojstvo Janeza Krstnika, Marije in
in si nalagal bremena, ampak povaJezusa. Marijino rojstvo je prineslo cebilo, da bi se v življenju in njegovih lotnemu svetu veselje. Iz nje je Jezus
vsakodnevnih stiskah odprl za Boga. Kristus, naš Odrešenik. Marija. Kje je
Potem me življenje vodi k Bogu. Po- kakšno srce, ki te ne kliče po imenu
tem postane križ ključ za življenje. in pri tem ne čuti tolažbo in veselje?
Odpira mi vrata do mojega dušnega Koliko kristjanov praznuje praznik
dna, do moje lastne globine. V globini tvojega rojstva? Mati milosti, pomoč
izkusim, kdo pravzaprav sem, onstran kristjanov. Po vsem svetu tebi doni
uspeha in lastnega dobrega počutja, hvala. Na tebi se izpolnjujejo preroške
onstran priznanja in pozornosti, on- besede: »Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi«. Praznujmo praznik
stran kritike ter žalitev.
rojstva Matere usmiljenja, Kraljice
Po: A. Grünu
vseh svetnikov. Občudujmo Marijino
vzvišeno dostojanstvo in prosimo z
8. SEPTEMBER
otroškim zaupanjem za njeno priMARIJINO ROJSTVO
prošnjo. Da bi se vsi od Marije učili
… Če mati praznuje čednosti, ki so jo naredile za Mater
rojstni dan ali god, Milosti.
tedaj stopijo njeni
Anton Martin Slomšek
Če nas nato nekdo kritizira in krivično
obravnava, če nas prizadene in razžali, potem smo marsikdaj užaljeni in
se prepiramo z našo situacijo. Jezus
nas hoče povabiti, da bi se v teh vsakodnevnih stiskah odprli za Boga. To
za mene pomeni: zatajiti samega sebe.
Pri tem je beseda samozatajitve marsikdaj razumljena napačno, kakor da
naj se sebi popolnoma odpovemo,
sebe razvrednotimo in ukrivimo. Po
izkušnjah križa v svojem življenju
naj Jaz, ki se napihuje in si umišlja,
da služi vse le njemu, zanikam, da
bi odkril pravi lastni jaz. Do svojega
Jaza, ki bi rad vse grabil k sebi, naj
zavzamem razdaljo, da bi pod tem
Jazom spoznal svoje resnično osebnostno jedro.
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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 MEKLAVA, 2 Justini URATNIK
+ Marka MEKLAVA
* m.: Janez B., Jože K.
+ družino JURAK
+ Cirilo POLJAK
* m.: Lovro S., Jože K.

PONEDEL.

Peter Klaver, jezuit, misijonar * Gorgonij, mučenec

9. 9. 2013

POLZELA

TOREK

Nikolaj Tolentinski, spokornik * Pulherija (Leposlava), cesarica

10. 9. 2013

POLZELA 16.30 … za + Boštjana JELENA (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Marka MEKLAVA (30. dan)
… za + starše RASTOČNIK, Franca in
Petra ŽAGAR (obl.)
* m.: Janez B., Jože K.

SREDA

Prot in Hijacint, muč. * Bernard in Bonaventura, redovnika

11. 9. 2013

POLZELA 7.00 … za + Terezijo JURENEC
POLZELA 16.30 … za + Franca ŠPILERJA (pogrebna)

ČETRTEK

Marijino ime * Tacijan, mučenec * Gvido, cerkovnik

12. 9. 2013

ANDRAŽ 18.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za

PETEK

Janez Zlatousti, škof, cerkveni uč. * Notburga, dev., dekla

13. 9. 2013

POLZELA 19.00 … za + Angelo KUNTARA in vse njene
… za + Antona LEŠNIKA in Martino

7.00 … za + Antona in Marijo STRAŽAR ter Tomaža

+ Franca, Justino in Antona VERDEV
+ Antona KOKOVNIKA (1. obl.) in Rozalijo
+ Alojza CIMPERMANA (8. dan)
+ Marijo TAVČAR (obl.)
* J.B., J.Š., J.K.

* J.B., J.K.

SOBOTA

Povišanje sv. Križa * Papas, mučenec * Janez Gabrijel Duf.

14. 9. 2013

G.OLJKA 10.00 … po namenu romarjev
N.KLOŠTER 16.00 … za blagor družin
POLZELA 19.00 … za 2 + Franca, Marjeto in Faniko JELEN (obl.)
… za + Marijo TAVČAR (obl.)
… za + Rudija PUSTINEKA
* m.: J.B., J.Š., J.K.
* blagoslov romarice za Camino - Santiago de Compostela

NEDELJA

24. MED LETOM * Žalostna Mati božja

15. 9. 2013

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana DUŠIČA
POLZELA 10.30 … za + Ota BOŽIČ
* m.: Lovro S.
G.OLJKA 10.30 … za + Jožeta, Milko JEŽOVNIK, ROGELŠEKOVE
… za + Kristjana TAVČARJA - RENÁUA
… za + Romea TAVČERJA
* maš.: J.B., J.Š., J.K.
G.OLJKA 15.30 … po namenu skupine družin

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 9. septembra ob 19. uri
bo redna seja polzelskega župnijskega
pastoralnega sveta.
V torek, 10. septembra ob 19.00 bo
redna seja Župnijske karitas Polzela.
V četrtek, 12. septembra ob 20. uri bo
ob začetku novega veroučnega leta
srečanje katehistinj in kateheta.
V soboto, 14. septembra ob 8. uri bo
na Polzeli dobrodelni 'Malteški tek po
hmeljski poti'. Za Županov sklad.
V soboto, 14. septembra bo za celjsko
škofijo v Petrovčah molitveni dan za
duhovne poklice. Ob 9. uri bo molitvena ura za duhovne poklice, med
katero bo poseben program za ministrante. Ob 10. uri bo somaševanje
duhovnikov vodil škof dr. Stanislav
Lipovšek. Na to duhovno srečanje
posebej lepo vabljeni vsi molivci za
duhovne poklice ter ministranti.

KRIŽEVA NEDELJA

V nedeljo, 15. septembra s sv. mašo ob
10.30, bomo na Gori Oljki obhajali praznik povišanja sv. Križa in blagoslovili
obnovitvena dela na zvonovih.
STIČNA MLADIH 2013

V soboto, 21. septembra bo v Stični spet
srečanje mladih. Tudi z našega konca
bo vozil posebni avtobus. Odhod izpred
Doma krajanov v Andražu nad Polzelo
ob 7.30 in izpred cerkve na Polzeli ob
7.45. Prispevek za organizacijski odbor
v Stični in prevoz je 10 € (kdor zmore).
Prijave pri katehistinji Andreji ali pri
župniku ali na j.kovacec@gmail.com,
lahko pa tudi na tel. št. 041 742 965.
SLOMŠKOVA NEDELJA

Nedelja, 23. septembra je
Slomškova. »Vero ohranite
in po njej živite!« Osrednji
dogodek praznovanja bo v
Novi Cerkvi pri Vojniku. Ob
15. uri bo slovesnost vodil celjski škof
dr. Stanislav Lipovšek.

V nedeljo, 15. septembra z mašo ob
10.30 bomo pričeli letošnje veroučno
leto. Zelo lepo bo, če boste prisotni
vsi otroci. Na verouk in to sv. mašo se
bomo ta teden pripravili s spovedjo.
V ponedeljek in petek od 13. do 16. ure
bo spovedovanje v cerkvi na Polzeli;
v četrtek od 17. do 18. ure in v nedeljo
od 8.30 do 9.00 pa v župnijski cerkvi
sv. Andreja v Andražu nad Polzelo.

Iz škofovega pisma: »… Ko se vam, dragi
molivci in molivke za duhovne poklice,
zahvaljujem za sodelovanje pri delu in
molitvi za duhovne poklice, vas prosim,
da še nadalje in še bolj goreče prosite
za to, da bi nam Bog naklonil novih
fantov in deklet, ki bodo odgovorili
na Gospodov klic: »Hodi za menoj!«

SKRB ZA CERKEV

KULTURA

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Meklav, Dobrič 15; Železnik, Dobrič 14; Hribernik, Dobrič 18.
Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

Dom sv. Jožefa v Celju vabi v petek, 13.
septembra na predstavo srednjeveškega misterija 'Slehernik'. Pričetek ob
20. uri. Vstop prost.

