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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Duha resnice, ki ga svet
ne more prejeti,
ker ga ne vidi
in tudi ne pozna;
vi pa ga poznate, zakaj
prebiva pri vas in bo v vas. Ne
bom vas zapustil sirot;
prišel bom k vam.
Še malo in svet me
ne bo več videl;
vi pa me boste videli, zakaj
jaz živim in vi boste živeli.
(Jn 14, 17-19)
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Gospod, daj mi ključ, da odprem vrata
svojega srca, da lahko stopim v
svojo notranjost in te tam odkrijem.
Bodi zame vrata, da najdem pot do
prijateljev, da bo med nami znova
steklo življenje in oživela ljubezen.
Včasih imam občutek, da so mi
zaklenjena vsa vrata
v lepšo prihodnost.
Odpri mi vrata,
da bom zmogel
stopiti na nova
pota življenja.
Daj mi čutiti, da
si vedno ob meni.

Kdor ljubi bližnjega, se bo trudil, da
mu bo ugajal in mu bo hudo, če ga
bo razžalil ali mu storil krivico. Do
bližnjega bo tako pozoren, da bo izpolnil, za kar ga bo drugi prosil. »Če
me ljubite, boste spolnjevali moje
zapovedi« (Jn 14,15), pravi Kristus
v današnjem evangeliju. Te besede
vržejo novo luč na zahteve nekaterih
sodobnikov, naj se odpravi vrsta
zapovedi. Drugi podobno trdijo, da
zapovedi sploh niso več potrebne.
Zunaj konteksta ljubezni je to res.

Po: A. Grünu

»Če prihaja vse manj ljudi v cerkev,
bi lahko malo omili zapoved, da ne

bi bilo treba hoditi vsako nedeljo k
maši,« mi je dejal eden od popularnih
'sodobnih reformatorjev'. »Če je vedno manj duhovnikov in če se vedno
več zakoncev loči, bi Cerkev lahko
odpravila celibat in spremenila nauk
o nerazvezljivosti zakona,« je bil še
naprej praktičen. »Ker je vse več
nasilja v družinah, lahko začnete
pretepati svoje otroke!« sem bil jaz
še bolj konkreten. »Ne, tega pa ne.
Preveč jih imam rad!« »Ker imate
radi otroke, jih ne pretepate. Ker
imate radi ženo, ste ljubeznivi z njo.
Ljubezen vam narekuje, da upoštevate
svoje bližnje!« sem mu odgovarjal.
»Če je vse manj ljudi v cerkvi, ni treba
odpraviti zapovedi, ampak poživiti
ljubezen do Boga in cerkve bodo spet
polne.«
»Če me ljubite, boste spolnjevali moje
zapovedi.« Ljubezen je stvar odnosa.
Kdor bo imel z Bogom osebni odnos
in ga bo ljubil, ga bo poslušal. Z ukinitvijo zapovedi ne bi rešili ničesar, z
oznanilom Božje ljubezni pa marsikaj.
Ne izpolnjujemo zapovedi, da bi nas
Bog ljubil, ampak zato, ker nas ljubi.
Ker nas Bog ljubi in smo izkusili njegovo ljubezen, izpolnjujemo njegove
zapovedi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

JEZUS ODHAJA V
NEBO, A SVOJIH
NE PUŠČA SAMIH

Gospodov vnebohod
nam ustvari novo Kristusovo bližino.

Ne moremo ga več videti in slišati,
ampak on je v nas, postal je naše najgloblje bistvo; tam ga lahko vedno
slišimo v tihih impulzih svojega srca;
tam ga lahko vidimo, če pogledamo
vase in v svoji duši zaznamo globoko
notranji mir.
Kristusa ne vidimo v zunanji podobi,
gledamo ga z očmi vere kot mir, kot
sozvočje s samim seboj. Ta uvid Božjega v človeku lahko tudi vidimo: spoznavamo ga po izžarevanju človekove
osebnosti, po skladnosti njegovega
življenjskega gibanja, po sijaju njegovega obraza, po sozvočju njegovih
besed z njegovim bitjem …
Jezusovo slovo od učencev naj te
spominja na večkratno slovo, ki si ga
moral doživeti v svojem življenju:
- posloviti si se moral od svojega
otroštva, mladosti;
- od časa svojih uspehov, ko so te potrebovali in si bil v središču življenja,
od časa, ko si bil poln moči;
- posloviti si se moral od ljubljenih
ljudi, od krajev, kjer si rad živel …
Vsako slovo je boleče. Toda v vsakem
slovesu je priložnost za novo:
- Premisli, od česa bi se rad poslovil!
- Kaj bi rad opustil, da bi se lahko v
tebi razcvetelo novo življenje.
- Ko se sprehajaš, si predstavljaj, kako
z vsakim korakom puščaš za sabo ljudi, kraje, navade, ranjenosti, razočaranja, da zavestno stopiš na novo pot.
Posloviš se lahko, ker poznaš tolažbo,
da ne hodiš sam, ampak hodi s teboj
in v tebi vstali Kristus, ki nas kljub
odhodu v nebo še vedno spremlja
na vseh poteh.
A. Grün



25. 05. – 01. 06.

M
MA
AŠ
ŠN
N II N
NA
AM
ME
EN
N II



NEDELJA * 6. VELIKONOČNA – 1. SV. OBHAJILO (na Polzeli)
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
* maš.: J.R., J.K.
+ Rudija JEROMEL (obl.)
prvoobhajance in njihove družine
+ družino OGRAJENŠEK in vse sorodnike
+ Ivana VAŠLA (obl.)
* maš.: J.B., I.A., J.K.

PONEDELJEK * PROŠNJI DAN * Filip Neri, duhovnik
26. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za

ANDRAŽ 18.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za

TOREK *

* šmarnice
+ Jožefo HRAŠAR in Franja BOGOŽALEC
družinsko drevo (Hribernik)
ugodno vreme in dobro letino
+ Anico in Stanka KOŠEC
* maš.: J.B., J.K.

PROŠNJI DAN * Alojzij Grozde, mučenec

* šmarnice

27. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost za otroke

POLZELA 19.00 … za ugodno vreme in dobro letino
… za + Avgusta PALIRJA

SREDA *

* maš.: J.B., J.K.

PROŠNJI DAN * German Pariški, škof * Just Španski

* šmarnice

28. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za + Franca KÓVAČA in mamo Antonijo

ANDRAŽ 18.00 … za ugodno vreme in dobro letino
POLZELA 19.00 … za + Marijo SLOKAR (8. dan)

ČETRTEK * GOSPODOV VNEBOHOD * Maksim Emonski, škof

* šmarnice

29. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za srečno operacijo

ANDRAŽ 18.00 … za + Jožeta MEKLAVA (obl.) in vse MEKLAVOVE
POLZELA 19.00 … za + Marijo BLAGOTINŠEK

PETEK * Kancijan in drugi oglejski mučenci * Ivana Orleanska

* šmarnice

30. 05. 2014 G.OLJKA 11.00 … po namenu romarjev (romarska)

ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost
POLZELA 19.00 … za + Frančiško in Maksa PAVELŠEK, sorodstvo
* maš.: J.B., J.K.
za + Filipa in Ano BELOGLAVC

SOBOTA * Obiskanje Device Marije * Petrovška Mati Božja

* sklep šmarnic

31. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za blagoslov in srečo v družini (poročna)
POLZELA 19.30 … za + Julija OCVIRKA in vse OCVIRKOVE

NEDELJA * 7. VELIKONOČNA – 1. SV. OBHAJILO (v sv. Andražu)
01. 06. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 10.00 … za prvoobhajance in njihove družine
… za + Antona in Matildo RAZGORŠEK * maš.: J.R., J.K.
POLZELA 10.30 … za + Marijo, Leopolda, Kati VREČAR, BANKOTOVE
… za + Marijo, Franca SATLER, Antona, Ano KUHAR
N.KLOŠTER 10.30 … po namenu O.D.
* maš.: J.R., L.S.

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE - JUNIJ

Splošni: Da bi brezposelni
bili deležni podpore in da bi
našli delo, ki ga potrebujejo,
da ohranijo svoje človeško
To nedeljo, 25. maja od 10. uri bo na dostojanstvo.
Polzeli slovesnost 1. sv. obhajila.
Evangelizacija: Da bi Evropa preko
pričevanja vernikov znova odkrila
To nedeljo krščena: Žan Z., Polzela, svoje krščanske korenine.
Ananti A., Breg. Čestitamo!
Splošni: Da bi se učili od Jezusa krotV nedeljo, 1. junija bo v kosti in ponižnosti in tako našli počitek
Andražu 1. sveto obhajilo. svojim dušam.
Začetek ob 10. uri. PRED BEATIFIKACIJO
Zakrament sv. zakona nameravata
skleniti ženin Zabukovnik David,
Andraž in Blagotinšek Špela, Dobrič.

PROGRAM PRIPRAVE

NEDELJA, 25. 5. 2014
ob 8.30 priložnost za sv. spoved za
starše in sorodnike prvoobhajancev
ob 9.00 nedeljska sv. maša.
PONEDELJEK, 26. 5. 2014
ob 18.00 sv. maša in šmarnice
TOREK, 27. 5. 2014
ob 16.00 čiščenje cerkve in okolice
ob 18.00 šmarnična pobožnost
SREDA, 28. 5. 2014
ob 17.15 prva sv. spoved 1. obhajanci
ob 18.00 sv. maša za dobro letino
(tretji prošnji dan) in šmarnice
ČETRTEK, 29. 5. 2014
ob 16.00 vaja za nedeljsko mašo
ob 17.00 spoved za starše, sorodnike
ob 18.00 sv. maša na praznik
PETEK, 30. 5. 2014
ob 18.00 šmarnice za otroke
NEDELJA, 01. 6. 2014
do 10.00 zbiranje pred cerkvijo
ob 10.00 slovesen pristop k oltarju

V nedeljo, 1. junija ob 10.30
bo v Novem Kloštru v Založah duhovno srečanje:
sveta maša, predavanje o msgr. Alvaru
del Portillo (27. sept. bo v Madridu beatifikacija), film SAXUM in druženje ob
prigrizku. Vabljene tudi cele družine
(10 € na družino). Varstvo za otroke.
DOBRODELNOST

Slovenska karitas zbira materialna in
denarna sredstva za pomoč v Srbiji in
BiH. Naslov za prispevke: Slovenska
karitas, Kristanova ulica 1, Ljubljana,
Na TRR : SI56 0214 0001 5556 761.
Namen: 'poplave Srbija in BiH. Sklic:
SI00 625, Koda namena: CHAR, BIC
banke: LJBASI2X. Hvala!
POČITNIKOVANJE 2014

Župnija Griže tudi letos organizira
počitnikovanje otrok v Ankaranu.
Letovanje je namenjeno učencem od
1. do 9. razreda in bo potekalo v dveh
skupinah v mesecu juliju: prva skupina
od 1. do 7. julija; druga od 7. do 13. julija.

