Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
1. junij

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tvoje ime
sem razodel ljudem,
katere si mi dal od sveta.
Bili so tvoji in
si jih dal meni:
in tvojo besedo so ohranili.
Zdaj vedo, da je vse,
kar si mi dal, od tebe.
Zakaj besede,
ki si mi jih dal,
sem dal njim;
oni so jih sprejeli
in so resnično spoznali,
da sem izšel od tebe, in
verovali, da si me poslal ti.
(Jn 17, 6-8)

77.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA ...

Družina mora biti vir svetlobe,
ki razsvetljuje temo sveta.
Ko bi le bilo več družin takšnih,
bi svet postal ena velika,
srečna družina,
polna svetlobe
in upanja.
(Francois X.
Nguyen
van Thuan)

11.. SSVV.. O
OBBH
HAAJJIILLO
O VV AAN
ND
DRRAAŽŽU
U
K
KO
O JJEE BBO
OGG NNAAJJVVEEČČJJII

V Janezovem evangeliju so zapisane
tri Jezusove molitve. Prvič Jezus moli
pred obuditvijo Lazarja od mrtvih, ko
pred drugimi vnaprej prosi Očeta, da
bi v njem prepoznali njegovega poslanca in videli Božje veličastvo. Drugič
moli pred svojo smrtjo, ko prosi Očeta,
naj poveliča svoje ime. Tretja, najdaljša ter najbolj izdelana molitev,
je zapisana v današnjem evangeliju.
Zanimivo, da je tudi njena tema, podobno kot pri prvih dveh, poveličanje
Očeta in Sina, saj se beseda poveličati
v različnih oblikah ponovi kar štirikrat.

Beseda poveličanje pomeni nekoga
»delati velikega«. V tem primeru Boga.
Sin Jezus Kristus prosi, naj bo Oče
poveličan, naj bo »velik«. Kdaj je Bog
velik? Saj je velik, ker je ustvaril svet
in vzdržuje vesolje, a največji (poveličan) je Bog na križu.
Ko je p. Marko Rupnik v kapeli Odrešenikove Matere upodobil sv. Edith
Stein, ki je umrla v koncentracijskem
taborišču, je hotel poudariti, da je
človek največji takrat, ko trpi in ko
je sredi trpljenja sposoben »največje
modrosti«, da v križu spozna Božjo
navzočnost. Slikar je to nakazal s tem,
da svetnica rahlo poboža ogenj, prepleten s taboriščno žico, in tako v
ognju trpljenja in smrti prepozna
Božjo navzočnost.
Tudi Bog je velik, ko trpi na križu, kajti
križ »poveličuje« Očeta, ker govori o
njegovi veličini, ko po Sinu izkazuje
ljubezen do vseh ljudi.
V drugem berilu nas apostol Peter
spodbuja, naj nas ne moti, če smo 'soudeleženi pri Kristusovem trpljenju'
(1 Pt 4,13), saj smo takrat podoba
'edinega resničnega Boga', ki se daje
za človeka. Če kot kristjani trpimo,
's tem poveličujemo Boga'. Seveda
pa najbolj pričamo za njegovo pravo
podobo in najbolj poveličujemo Boga
s svojim vztrajnim krščanskim življenjem. Prosimo
Gospoda, da bi to
vedno delali.
Po: B. Rustja,
Tvoje obličje iščem

NEDELJA SREDSTEV OBVEŠČANJA
MEDIJI

Sredstva družbenega obveščanja
oziroma mediji so
v veliki meri prispevala, da danes
življenje in svet dojemamo hitreje
ter v prostorskih razsežnostih, ki so
bile včasih nepredstavljive. Mediji
danes niso izbira, temveč življenjsko
okolje, nekakšna nujna danost, v kateri živimo in delamo. Danes se zato
vprašanje glasi: »Kako bom uporabljal medije kot naslovnik in ustvarjalec? In kako jih bom uporabljal kot
veren človek?« Vedeti moramo, da je
naše dojemanje določenih dogodkov
močno odvisno od informacij, ki jih
o njih dobimo, in še bolj od različnih
mnenj, ki jih slišimo.
www.skofija-novomesto.si/oznanjevanje/mediji

ZDRAVA ZAKONSKA SKUPNOST

Če sta rada doma, če se še vedno
pogovarjata med seboj,
če se zmoreta po prepiru kmalu
spet prenašati,
če mislita na rojstne dneve in vsako
leto praznujeta obletnico poroke;
če imata še vedno dovolj domišljije,
da drug drugemu pripravita
presenečenje,
če drug o drugem govorita dobro
in če bi svojo skupno pot začela še
enkrat,
če bi se še enkrat odločila druga za
drugega;
potem je pri vaju vse v redu.
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NEDELJA * 7. VELIKONOČNA – 1. SV. OBHAJILO (v sv. Andražu)
01. 06. 2014 POLZELA
PRVA

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.

PONEDELJEK * Marcelin in Peter, mučenca * Erazem, škof
02. 06. 2014 POLZELA

7.00 … za + Janka RAZBORNIKA

TOREK * Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci * Janez XXIII., papež
03. 06. 2014 POLZELA 11.30 … za + Marijo PFEIFER (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Stanislava ROMIHA
za + Marijo VREČKO (1. obl.)

* maš.: J.B., J.K.

SREDA * Peter Veronski, redovnik, mučenec * Kvirin iz Siska, muč.
04. 06. 2014 POLZELA

7.00 … za + Terezijo ŠALAMON (obl.) in sinove

ČETRTEK * Bonifacij, škof, mučenec * Igor, knez, menih
05. 06. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za + Franca (obl.) in vse ZALEZNIKOVE
POLZELA 19.00 … za + Staneta ŠTORMANA (obl.), vse ŠTORMANOVE
PRVI
… za + Vido CVENK (obl.) in Franca

… za + Antona PESJAKA
… po maši molitev za duhovne poklice

* maš.: J.B., J.R., J.K.

PETEK * Norbert, škof, redovni ustanovitelj * Bertrand Oglejski, škof
06. 06. 2014 ANDRAŽ 18.00 … molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
PRVI

… v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 19.00 … molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
… v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA * Robert Newminski, opat * Prvi mučenci tržaške Cerkve
07. 06. 2014 ANDRAŽ 13.30 … v zahvalo za 50 let zakona (zlata poroka)
PRVA

… za dvojne starše ANCLIN in PLASKAN * m.:
G.OLJKA 17.00 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
POLZELA 19.00 … za + Petra in Vilija KAČ

J.V., J.K.

NEDELJA * BINKOŠTI * Medard, škof * Viljem Angleški, škof
08. 06. 2014 POLZELA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Otmarja MAJHENIČ (obl.)
POLZELA 10.30 … za + Silva CUNKA in Riharda RIZMALA
… za + Štefanijo FUŽIR (obl.) in Franca * maš.: J.R., L.S.
G.OLJKA 10.30 … v zahvalo za družine in njihov blagoslov

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 1. junija bo v
Andražu 1. sv. obhajilo.
Začetek slovesnosti ob
10. uri. Prvoobhajancem,
staršem in sorodnikom
voščimo bogata duhovna doživetja!
V sredo, 4. junija bo rekolekcija dekanijskih duhovnikov. Župnijska
pisarna zaradi tega zaprta.
V četrtek, 5. junija po večernih mašah
bomo v Andražu in na Polzeli molili
za duhovne poklice.
V četrtek, 5. junija po večerni sv. maši
bo v sejni sobi polzelskega župnišča
sestanek članov župnijske Karitas.
V petek, 6. junija bomo častili Srce Jezusovo. Obisk bolnikov po domovih.
V nedeljo, 8. junija bo ob 10.30 poleg
redne sv. maše na Polzeli tudi praznična na Gori Oljki. Vabljeni!
Otroci bodo te dni prejeli vabila za
udeležbo na poletnem oratoriju, ki
bo od 13. do 18. julija na Polzeli. Za
lažjo organizacijo prijavite otroke do
najkasneje 20. junija. Prispevek na
enega otroka 20 €, na drugega 15 €,
na tretjega pa 10 €. Informacije preko
telefona 040 586 441, Vianeja.
»Priročniki za
izpolnjevanje
davčne napovedi
so na ugankarskem oddelku.«

KULTURA - IZOBRAŽEVANJE

Dom sv. Jožef Celje vabi v
četrtek, 5. junija ob 19. uri,
na predavanje in razstavo:
»Goreči škof«, življenje in
delo škofa, božjega služabnika, Antona Vovka. Predaval bo dr. France Dolinar.
Predavanju sledi odprtje razstave:
»O Božjem služabniku škofu Antonu
Vovku«, ki jo pripravlja Nadškofijski
arhiv v Ljubljani in bo na ogled v avli
Doma sv. Jožef Celje.
V soboto, 7. junija ob 17. uri bo na
gradu Komenda na Polzeli srečanje
malih vokalnih skupin. V primeru slabega vremena bo srečanje v grajski
poročni dvorani.
Ves mesec junij bo vpis v orglarsko
šolo sv. Jožefa v Celju. Vse potrebne
informacije dobite na: 059 073 800,
www.jozef.si, miha.lokovsek@jozef.si.
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!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraža: Zidarn, Andraž
57/b, Koper, Andraž 26, Praprotnik,
Andraž 57/d. Na Polzeli: Orova vas.

