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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tomaž mu reče:
»Gospod, ne vemo,
kam greš; in kako bi mogli
vedeti za pot?«
Jezus mu reče:
»Jaz sem pot in
resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene,
boste poznali tudi
mojega Očeta.
Zdaj ga poznate
in videli ste ga.«
(Jn 14, 5-7)

55.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA...

Kristus, kruh življenja, nas bo,
s kruhom svoje besede in še bolj
s svojim evharističnim
kruhom vodil v polnost
Božjega življenja
v večnosti.
Samo tako bo
on resnično
naša pot,
resnica
in življenje.
Po: S. Janežiču

PPO
OD
DO
OBBAA D
DO
OBBRREEGGAA PPAASSTTIIRRJJAA

Kristus nam v današnjem evangeliju
zagotavlja, da imamo dom, hišo, s
pripravljenim bivališčem: »V hiši
mojega očeta je veliko bivališč« (Jn
14,2). Pravijo, da je bistvena razlika
med popotnikom in med romarjem.
Oba sicer potujeta, a drugi potuje v
zavesti, da ima njegova pot cilj. Kristjanovo življenjsko romanje ima cilj.
Je pot domov.
Če je danes toliko nesmisla in obupa,
ali ga ni tudi zato, ker ni več zavesti,
da ima naša pot cilj in da nas doma
nekdo čaka? Če je toliko negotovosti
in strahu, ali ni tako zato, ker nimamo
pred očmi dejstva, da se bomo vrnili

domov? Ko so mater Terezijo vprašali, ali se boji umreti, je odgovorila:
»Domov naj bi se bala iti?« Kako je
svetnikom domača misel na Očetov
dom, nam dokazuje tudi blaženi Slomšek, ko poje: »V nebesih sem doma.«
Imeti vero pomeni imeti dom. Imeti
dom pa pomeni počutiti se varnega.
Zato nas Gospod pomirja: »Vaše srce
naj se ne vznemirja.«

AVTOCESTA

... Rana, vsekana v
naravo, da bi ljudje lažje hiteli; da bi
nam bila pot olajšana; da bi Štajerci
lažje srečali Primorce in Dolenjci
Gorenjce, Prekmurci Notranjce … in
obratno, seveda! Pa vsekakor Slovenci Francoze in Nemce in …

Pravijo, da imajo ptice nagon po domu. Lastovke se, potem ko preletijo
na tisoče kilometrov, vračajo pod
domači krov. Tudi ljudje imamo
nekakšen nagon po domu. A kakor
nagon po domu ptic ne obvaruje pred
boji z vetrovi, dežjem, snegom ali
drugimi vremenskimi neprijetnostmi,
tako tudi ljudi vera ne ubrani pred
življenjskimi udarci. Nam pa slednja
daje moč, da jih prenašamo. Zagotavlja nam, da imamo dom, kamor se
lahko vrnemo in kjer nas nekdo čaka.

Ravnina: da na poti ne bi delali nepotrebnih ovinkov, da bi lahko hiteli
naravnost cilju naproti; da nas nepoklicani ne bi motili in ustavljali …
Vendar bo tudi marsikateri prijatelj
izpadel s seznama obiskov, ker avtocesta pač nima povsod izvoza. Utrjena
tla, globoko utrjena tla, in to dovolj
široko: da se kolesa ne ugrezajo in
zavirajo teka, da je teža tovora lahko
večja …

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

M. Turnšek, Govori, Gospod

Tudi za tvojo avtocesto, Gospod, je
potrebna rana; a ne v naravo, marveč
Ko pridemo v neznan kraj ter pro- na srčni strani …Tudi za tvojo avtosimo koga, naj nam pove za pot, nam cesto je primerna ravnina; izravnana
ta začne razlagati v slogu: »Dve ulici pokrajina medčloveških odnosov brez
naprej na levo, pri naslednjem se- prepadov jeze in hribov sovraštva, da
maforju na desno, potem nekoliko bi bil cilj čim bolj neposredno dosegnaprej pa ostro levo …« Ob taki raz- ljiv … Tudi tvoja avtocesta ima cilj;
lagi se bomo skoraj gotovo izgubili. ne sicer plačilne postaje ob izstopu,
Če nam pa reče: »Tudi jaz grem v isto temveč »prostor«, ki si nam ga ti sam
smer, sledite mi,« si oddahnemo. pripravil pri Očetu ... Tudi tvoja avtoKristjani nimamo samo doma, začr- cesta zahteva utrjena tla; prav gotovo
tana nam je tudi pot. In imamo ne- ne stlačenega gramoza in peska z
koga, ki nam to pot ne samo razlaga, betonom, ampak trdno voljo, ki utrampak jo je prehodil pred nami. »Jaz juje močvirje mlačnosti, velikodušno
sem pot.« Mi mu sledimo, ker je naj- pripravljenost, ki prenese pritiske
zanesljivejša pot, da bomo prišli odnosov in povezuje ljudi z različnih
domov, saj pravi: »Nihče ne pride k bregov, gorečo zvestobo, ki vztraja,
tudi ko drugi odpovedo ...
Očetu drugače kot po meni.«
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NEDELJA * 5. VELIKONOČNA * Janez I., pp., muč. * Feliks Splitski, m.
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., J.K.

PONEDELJEK * krispin, redovnik * Ivo Bretonski, duhovnik

* šmarnice

19. 05. 2014 POLZELA 7.00 … po namenu

POLZELA 19.00 … za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL, Franca ČEBINA

TOREK * Bernardin Sienski, duhovnik * Hilarij, škof

* šmarnice

20. 05. 2014 POLZELA 16.30 … za + Marijo SLOKAR (pogrebna)

ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost
POLZELA 19.00 … za + Leopoldino in Avgusta PLASKAN
… za + Ivano RAZBORNIK
* maš.:

SREDA * Krištof Magellanes, duhovnik in drugi mehiški mučenci

J.B., J.K.

* šmarnice

21. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za + Jožeta JEZERNIKA, Antonijo, Ivana ZUPAN

… za + Vero in Štefanijo SRNOVRŠNIK
ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost
POLZELA 19.00 … za + Draga STRNADA
… za + Ivana VASLETA

* maš.: J.B., J.K.

ČETRTEK * Marjeta (Rita) Kasijska, redovnica * Emil (Milan), muč

* šmarnice

* maš.: J.B., J.K.

22. 05. 2014 POLZELA 19.00 … za + Marijo ROŽIČ

… za + Teo DIVJAK

PETEK * Servul (Socerb) Tržaški, mučenec * Evtihij, opat

* maš.: J.B., J.K.

* šmarnice

23. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost

POLZELA 19.00 … za + Ivana DOBOVIČNIK in starše

SOBOTA * Marija, Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj

* šmarnice

24. 05. 2014 POLZELA 19.00 … za + Ivana PREŠIČKA, por. GOLAVŠEK, Podvin pri Ž.
… za + Vesno SIVEC (obl.)
* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA * 6. VELIKONOČNA – 1. SV. OBHAJILO * Beda Častitljivi
25. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.00 … za
… za
… za

+ Zofijo, Damjana JEZERNIK, vse + PRUNGL
+ Rudija JEROMEL (obl.)
* maš.: J.R., J.K.
prvoobhajance in njihove družine
+ družino OGRAJENŠEK in vse sorodnike
+ Ivana VAŠLA (obl.)
* maš.: J.B., I.A., J.K..

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo krščeni: Nuša B., Polzela,
Grega J., Ločica, Maša Ž, Polzela., Kris
P. A, Polzela. Čestitamo!
To nedeljo, 18. maja od 6.30 do 7.00
in od 10.00 do 11.30 bo na Polzeli
spovedovanje za starše in sorodnike
letošnjih prvoobhajancev. Spoved še
v sredo, 21. maja ob 6.30, v četrtek,
22. maja ob 18.30, v soboto, 24. maja
ob 18.30. Ne odlašajte!
To nedeljo, 18. maja bodo pri mašah
na Polzeli sodelovali mladi, ki se poleti odpravljajo na Madagaskar k slovenskim misionarjem. Predstavili
bodo svoj projekt in zbirali sredstva,
ki bodo namenjena izvedbi oratorijev
za otroke in podpori misionarjem.
(Alenka Ž., Mateja S.).

KULTURA

To nedeljo, 18. maja ob 16. uri bo na
Gori Oljki 16. srečanje pevskih zborov
in vokalnih skupin občine Polzela pod
naslovom »Bomo eno zapeli«.
V soboto, 24. maja, ob 19.30 bo v cerkvi sv. Andreja v Andražu orgelski
koncert Saše Atelšek v okviru 13. Poletnega orgelskega ciklusa, ki ga organizira Slovensko orgelsko društvo.
Vljudno vabljeni, da se koncerta domače organistke udeležite.
Le eno je potrebno: prisotnost
Boga. Če je Bog blizu, so nam
tudi ljudje blizu. Čim bliže smo
Bogu, bliže smo tudi ljudem.
(Miha Žižek)

POČITNIKOVANJE 2014

Župnija Griže tudi letos organizira
Po dogovoru staršev prvoobhajancev počitnikovanje otrok v Ankaranu.
bo v četrtek, 22. maja ob 16. uri čiš- Letovanje je namenjeno učencem od
čenje cerkve in neposredne okolice. 1. do 9. razreda in bo potekalo v dveh
V četrtek, 22. maja se bo na Polzeli skupinah v mesecu juliju: prva skupina
pričela tridnevnica pred prvim sv. od 1. do 7. julija; druga skupina od 7.
do 13. julija. Polna cena sedemdnevobhajilom - za otroke in starše.
nega programa znaša 155,00 €. Za
V nedeljo, 25. maja bo na prijavljene iz Občine Polzela bo del
Polzeli 1. sveto obhajilo prispevka pokrila Občina. Višina tega
(39 prvoobhajancev). prispevka bo znana v mesecu juniju.
Začetek ob 10. uri. Prijavnice so na razpolago tudi v našem
župnišču.
ROMANJE

V soboto, 24. maja bo tradicionalno
romanje k Mariji Pomočnici kristjanov na Rakovnik in Kurešček. Odhod
ob 8. uri. Cena prevoza in kosila ok.
26 € na osebo. Prijavite se!

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraža: Blagotinšek,
Andraž 9/b; Obu, Andraž 9/a; Kotnik,
Andraž 7. Na Polzeli: Ločica.

