Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo posveti nas
.
11. maj

2014
Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je torej
zopet spregovoril:
»Resnično, resnično,
povem vam:
Jaz sem vrata k ovcam.
Vsi, kolikor jih je prišlo pred
mano, so tatje in roparji,
ovce pa jih niso poslušale.
Jaz sem vrata:
kdor stopi skozi mene,
bo rešen in bo hodil ven
in bo našel pašo.
(Jn 10, 7-9)

44.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA...

NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA
SVETA BIRMA
Pridi, pridi, Sveti Duh, posveti nas!
Naša srca napolni z gorečo željo po
resnici, po pravi poti
in polnem življenju.
Preustvari nas,
da postanemo
ljudje ljubezni,
tvoji svetniki,
uresničenje
božje besede.
Pridi, da bomo
spreminjali
obličje zemlje!
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OD
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OBBRREEGGAA PPAASSTTIIRRJJAA

Že stara zaveza nam predstavlja Boga
kot dobrega pastirja, ko po preroku
Ezekielu pravi, da bo on »sam pasel
ovce in sam jim bom dajal počitek«
(Ezk 34,15). Gospod poudarja, da bo
zato, ker so voditelji takratnega Izraela odpovedali, on »sam poskrbel
za svoje ovce«. Ko ni bilo več upanja,
je nastopil Bog, ki bo sam pasel svoje
ovce. Božji poseg v brezupno stanje
je zato za ljudi znamenje upanja. Tudi
vsak človek, ki se zgleduje po dobrem
pastirju, prinaša ljudem upanje.
Dalje pravi Bog po preroku: »Pasel jih
bom, kakor je prav«. Dobri pastir

vodi svoje tako, da pove, kaj je prav,
in da se sam drži pravilne poti. Ne
gleda, kaj misli večina ali vplivni
ljudje, ampak dela in govori, »kakor
je prav«. Pastir vodi čredo, a zaradi
tega ni oddaljen od nje, ampak ji je
blizu. To zelo poudarjajo svetopisem-ske podobe. 23. psalm govori,
da pastir s svojo palico vodi svoje na
»zelene pašnike« in »k vodam počitka«. Pastirjeva palica ni grožnja, ampak nas »palica in opora tolažita« ter
dajeta tistemu, ki mu sledi, gotovost
tudi »po globeli smrtne sence«.

DAROVI SVETEGA DUHA

... Sveti Duh birmancu
podeli posebne darove.
Ti darovi ga nagibajo, da
rad sprejema njegove
spodbude za krščansko
življenje. Posebnih darov Svetega Duha
je sedem. Število sedem je simbolično
število, ki izraža popolnost. S tem
hočemo povedati, da prinaša Sveti
Duh s sedmerimi darovi kristjanu več
kot vse zemeljsko bogastvo.
Dar modrosti nam pomaga modro
živeti in tako ceniti zemeljske dobKo ljudje v nekem človeku prepoznajo
rine, da nas vodijo k Bogu.
podobo dobrega pastirja, postanejo
do njega zaupljivi. Jezus v evangeliju Dar umnosti nam pomaga globlje dopoudarja to zaupanje: »Ovce poslu- umeti pomen vere za naše zemeljsko
šajo njegov glas in svoje ovce kliče in večno življenje.
po imenu« ter dalje »hodi pred njimi Dar sveta nam pomaga, da se v dvoin ovce gredo za njim, ker poznajo mih in težavah odločamo za to, kar
njegov glas«. Ker je bila podoba pas- je božja volja in prav svetujemo
tirja v zgodovini zelo zlorabljena, je tudi drugim.
nujno poudariti, da hoja za dobrim Dar moči nam pomaga srčno premapastirjem ni hoja črede, ki nič ne misli. govati vse ovire v življenju na poti k
Ne, to je sledenje posameznikov, ki večni sreči - k zveličanju.
zaupajo glasu Pastirja, ki ljubi in pozna
Dar vednosti nam pomaga spoznati,
vsakega, ki mu sledi.
kaj moramo storiti in kaj opustiti ter
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
doseči globoko versko prepričanje.
Dar pobožnosti nam pomaga biti
DUHOVNIŠKI POKLICI
trajno povezan z Bogom kot s svojim
Gospod, ti tudi danes kličeš v duhovniš- Očetom.
ko službo mlade fante iz naših družin.
Dar strahu božjega nam pomaga, da
Ti poznaš vsakega od nas. Ti poznaš
se varujemo greha iz spoštovanja in
vse nevarnosti in skrite boje. Ti daješ
zaupanja do Boga.
moč. Zato te prosimo za tebi posvečene: pomagaj jim v težavah, opogumi
jih v trpljenju, bodi pri njih, kadar so Sreča je v človeku samem ali pa je ni.
osamljeni, varuj jih v preganjanjih, Od zunaj je v človekovo srce ne
utrdi jih v zvestobi.
pričara nobena stvar.
(A. Trstenjak)
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NEDELJA * 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA - BIRMA
11. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 8.30 … za + Ivana GLUŠIČA, vse DOMNETOVE
… za + Angelo PRAPROTNIK (obl.)
* maš.: J.R., J.K.
POLZELA 10.00 … v čast Svetemu Duhu za birmance
… za + Marjana NÓVAKA
* maš.: škof Stanislav, L.S.

PONEDELJEK * Leopold Mandič, redovnik * Pankracij, mučenec

* šmarnice

12. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za + starše PAVLIČ
ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost
POLZELA 19.00 … za + v dober namen ( I.K.)

TOREK * Fatimska Mati Božja * Servacij, mučenec

* šmarnice

13. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost

POLZELA 19.00 … za + Janka in Rafka LOBNIK

SREDA * Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka

* šmarnice

14. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za + Boštjana JELENA

ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost
POLZELA 19.00 … za + Carmen POVŠE (30. dan)

ČETRTEK * Izidor, kmet * Zofija (Sonja), mučenka

* šmarnice

15. 05. 2014 POLZELA 19.00 … za + Jožeta ŠTORMANA in Zaliko STRNIŠA

… za + Alojza CIMPERMANA in starše

PETEK * Janez Nepomuk, duhovnik, mučenec * Andrej Bobola

* maš.: J.B., J.K.

* šmarnice

16. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za + Valentina BRUNŠKA

POLZELA 19.00 … za + Ivanko VODOVNIK in vse VODOVNIKOVE
… za + Kristino, Miha, Franca GRADIČ * maš.: J.B., J.K.

SOBOTA * Jošt, puščavnik * Paskal Bajlon, redovnik

* šmarnice

17. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za + Angelo MEKLAV (o.), 2 Konrada, Ludvika, Marka
… za + Silva OŽIR (obl.), vse BELOGLAVČEVE, BOHOVE
* maš.: J.B., J.K.

POLZELA 19.00 … za + Marijo TERGLAV (obl.), 2 Petra, vse ŠPRONGOVE
za + Lovrenca in Marijano OGRIS
* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA * 5. VELIKONOČNA * Janez I., papež, mučenec
18. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Angelo, 2 Konrada, Jožefo, Ludvika, Marka MEKLAV
… za + Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠEKOVE, GRILOVE
* maš.: J.R., J.K.

POLZELA 10.30 … za + Vincenca (obl.), Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Štefko (obl.), vse VASLETOVE in Marka MEKLAVA
* maš.: J.B., L.S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 11. maja ob 10. uri bo na
Polzeli slovesnost sv. birme. Zakrament potrditve v veri bo prejelo čez
sto birmancev iz andraške in polzelske župnije. Slovesnost bo opravil
škof, dr. Stanislav Lipovšek.
Ta teden se bo nadaljevala šmarnična
pobožnost. Molitve oz. sv. maše ob
delavnikih bodo ob 18. uri v Andražu
(razen v četrtek) in ob 19. uri na Polzeli. V ponedeljek in sredo bosta na
Polzeli sv. maši tudi ob 7. uri.
V četrtek, 15. maja ob 17.30 bo na
Polzeli spovedovanje prve skupine
letošnjih prvoobhajancev. Starši le-teh
prevzamejo prvoobhajilne obleke.

DUHOVNI POKLICI

To nedeljo, 11. maja, ko obhajamo
Nedeljo Dobrega pastirja in Svetovni
dan molitve za duhovne poklice in zaključujemo teden molitve za duhovne
poklice, bo v celjski stolnici Škofijsko
molitveno srečanje. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa somaševanje.
Molitveno uro bodo oblikovali člani
MZDP iz dekanije Braslovče, pri somaševanju pa bo sodelovanje s petjem
vodila mladinska glasbena skupina
»Luč« iz župnije Šmarje pri Jelšah.
Po bogoslužju bo na trgu pred stolnico
pogostitev in prijateljsko srečanje, nato
pa v stolnici pogovor o duhovnih poklicih, ki ga bodo skupaj s škofom vodili
bogoslovci in animatorji MZDP.

V četrtek, 15. maja po sveti maši in
šmarnicah (19.45) bodo na razpolago KULTURA
fotografije in DVD-ji, ki jih boste na- V nedeljo, 18. maja ob 16. uri bo na
ročili ob slovesnosti sv. birme.
Gori Oljki 16. srečanje pevskih zborov
V petek, 16. maja ob 17.30 bo spoved in vokalnih skupin občine Polzela pod
za drugo skupino prvoobhajancev. naslovom »Bomo eno zapeli«.
Starši ob tem prevzamejo oblekce.
NAUK ZA ŽIVLJENJE

Prihodnjo nedeljo, 18. maja ob 10.30
spovedovanje za starše in sorodnike
letošnjih prvoobhajancev.
Prihodnjo nedeljo, 18. maja bodo pri
maši sodelovali mladi prostovoljci, ki
se poleti odpravljajo na Madagaskar
k slovenskim misionarjem. Predstavili bodo svoj projekt in zbirali tudi
sredstva, ki bodo namenjena izvedbi
oratorijev za otroke in sami podpori
misionarjem. (Alenka Žarn, Mateja
Stražar).

Velika skušnjava je, da bi rekli,
naj se javno izpostavljajo drugi,
mi pa bomo rajši tiho molili
v kamrici svojega srca.
To seveda pomeni beg pred
odgovornostjo za svet, saj nismo
odgovorni samo zase.
(Anton Stres)
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraž: Pirec, Andraž 82;
Glušič, Andraž 109. Na Polzeli: Ločica.

