Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče poslal mene,
tudi jaz pošljem vas.«
In po teh besedah je
dihnil vanje in jim govoril:
»Prejmite Svetega Duha;
katerim grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,
so jim zadržani.«
(Jn 20, 21-23)
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Obžalovanja vredna zmota naših dni je,
da omejimo vero v Jezusa le na cerkev.
Ona je dobrodejni kvas, pravi Jezus, ki
naj bi prekvasil celotno človekovo
življenje, prežel, oplemenitil in osrečil
vse družinske odnose.
Zato srečna tista
družina, ki ima Jezusa,
Križanega, za svojega
pravega prijatelja,
kjer v hiši ni le njegova
podoba, temveč
prevladuje v njej
tudi njegov sveti nauk,
njegov način življenja.
Anton Martin Slomšek
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Bog nam vsem podarja dar Svetega
Duha. Po vstajenju ga je najprej daroval apostolom, kakor smo brali v
prvem berilu »Vsi so bili napolnjeni
s Svetim Duhom« (Apd 2,4) in slišali
v današnjem evangeliju: »Prejmite
Svetega Duha!« (Jn 20,22). Vse Kristusovo življenje se je odvijalo pod
vodstvom Duha: spočet je bil od Svetega Duha, Duh ga je vodil v puščavo,
kjer se je postil, Sveti Duh je bil navzoč
pri krstu. Ob nastopu v domači shodnici Jezus potrdi: »Gospodov Duh je
nad menoj.« In končno je na križu
izdihnil Duha. Ker je poln Duha, ga
lahko po vstajenju podarja svojim
učencem. Daje pa jim ga zato, da bi

nadaljevali njegovo poslanstvo. Ko
dihne v učence Duha, jim daje tudi
nalogo: »Katerim grehe odpustite, so
jim odpuščeni«. Učencem podarja
Duha, da bi nadaljevali njegovo delo
sprave in odpuščali grehe. Tudi prvi
učenci, ki so na binkošti prejeli Svetega Duha, so ga prejeli zato, da bi
»oznanjali velika Božja dela« (Apd
2,11). Dar Duha prejemamo zato,
da bi lahko nadaljevali Kristusovo
odrešenjsko delo.
Ljudje v Cerkvi imamo različne darove, pravi sveti Pavel v drugem berilu,
a izvor vseh je isti – Sveti Duh (prim
1 Kor 12,4). Kako lahko spoznamo,
kdo je res prejel dar Svetega Duha,
kdo pa se samo baha in povzdiguje
nad druge, da ima darove Duha?
Merilo je, da darovi odpirajo človeka
bratom in sestram v skupnosti, da
so »v korist vseh« (1 Kor 12,7).
Najvažnejše merilo pa je ljubezen,
ki je največji in temeljni dar Svetega
Duha, ki med seboj povezuje vse druge darove. Brez njega drugi darovi
lahko izgubijo pravi namen in pomen.
Prosimo Gospoda, da bi sprejemali
navdihe Svetega Duha. Prosimo ga
tudi, naj darove, ki nam jih daje, uporabljamo v službi bratom in v službi
medsebojne ljubezni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Bog daje človeku pomoč, da izpolni,
kar mu nalaga, četudi se mu zdi, da
je neizvedljivo. V tem je skrivnost
vsakega Božjega klica.
(sv. J.P. II.)

PRIDI, SVETI DUH!

Binkošti so lep, toda
za mnoge neprijeten
praznik. Kajti poklicani smo! Za božič in veliko noč lahko
mirno ostanemo tudi samo gledalci
- zdaj pa smo na vrsti mi. Od nas je
odvisno, če bomo pustili Svetemu
Duhu, da pristane v našem življenju,
če se bomo pustili prežeti z njegovo
živostjo, njegovim upanjem in pogumom. Od nas je odvisno, če si bomo
pustili v sebi ozdraviti to, kar je ranjeno, če se bomo pustili potolažiti,
kjer smo žalostni, in voditi, če smo
zašli na napačno pot.
Za božič in veliko noč je lažje, skriješ
se za jaslice in križ. Binkošti pa so
praznik, ko moramo pogledati sebe,
ko je vse namenjeno nam.
In bodite previdni, ko boste naslednjič
prepevali: »Pridi, pridi Sveti Duh ...
Daj nam …« Sveti Duh bi vas lahko
prijel za besedo!
Andrea Schwarz

ODGOVORNOST

Le kdor spozna,
koliko je v življenju odvisno
od njegovega osebnega
svobodnega odločanja,
koliko lahko stori
dobrega ali slabega
zase in za druge,
se zaveda svoje
odgovornosti.
(Alojzij Šuštar)
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NEDELJA * BINKOŠTI * Medard, škof * Viljem Angleški, škof
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

08. 06. 2014 POLZELA

PONEDELJEK * Marija, Mati Cerkve – binkoštni ponedeljek * Primož, Felicijan
7.00 … za + Rudija VODOVNIKA (obl.)
G.OLJKA 12.30 … za člane SMVR Avstrijske Štajerske in Slovenije
ANDRAŽ 18.00 … za + Stanislavo VIDMAJER
POLZELA 19.00 … v dober namen

09. 06. 2014 POLZELA

TOREK * Bogumil Poljski, škof * Edvard Poppe, duhovni pisatelj
10. 06. 2014 POLZELA 19.00 … za + Jožeta in Angelo GOVEDIČ ter KEBLIČEVE
… za + Marijo PFEIFER (8. dan)
* maš.: J.B., J.K.

SREDA * Barnaba, apostol * Marija od Srca Jezusovega, red. ustanoviteljica
11. 06. 2014 POLZELA

7.00 … za + Jožefo ROJŠEK (obl.) in vse ROJŠEKOVE

ČETRTEK * Eskil, mučenec * Adelajda, devica, redovnica
12. 06. 2014 POLZELA 19.00 … za + Alojza ČATERJA in starše

… za + Anico in Josipa ROJNIK
* maš.: J.B., J.K.

PETEK * Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj * Akvilina, dev. muč.
13. 06. 2014 G.OLJKA 15.00 … za žive in rajne sodelavce Karitas
ANDRAŽ 18.00 … za + Antona TOMINŠKA
POLZELA 19.00 … za + Ivanko PIREC (1. obl.)

SOBOTA * Valerij in Rufin, mučenca * Metodij I., Carigrajski, škof
14. 06. 2014 POLZELA 19.00 … za + Antona, Alojza, Ano KOLAR
… za + Marijo NÓVAK (obl.)
KVATRE

… za + Alojza LIKEB

* maš.: J.B., J.R., J.K.

NEDELJA * SVETE TROJICE * Vid, mučenec * Germana Cousin, devica
7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Jožeta BRINOVEC in starše BRINOVŠEK
… za + Dragotino in Jožeta OGRAJENŠEK
… za vse + SEVČNIKARJEVE
* maš.: J.B., J.R., J.K.
POLZELA 10.30 … za + Andreja ŽGANKA (obl.) in starše ULAGA
… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
… sprejem novih ministrantov
* maš.: J.R., L.S.
… zaključek veroučnega leta, spričevala

15. 06. 2014 POLZELA

OBVESTILA - VABILA

KULTURA

To nedeljo, 8. junija bosta ob 10.30 v
župniji dve maši; v cerkvi sv. Marjete
in na Gori Oljki. Vabljeni!

V nedeljo, 15. junija ob 17. uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli revija in
srečanje otroških pevskih zborov.

To nedeljo, 8. junija bo krščena Ula K.,
Ločica ob Savinji. Čestitamo!

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.

V ponedeljek, 9. junija bo na Polzeli in
na Gori Oljki skupno romanje članov
Suverenega malteškega viteškega reda iz Avstrijske Štajerske in Slovenije.
Na programu je tudi sv. maša, ki bo
ob 12.30 na Gori Oljki. Dobrodošli!

POČITNIŠKI ORATORIJ

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
V ponedeljek, 9. junija ob 19. uri bo v najkasneje 20. junija. Prispevek na
župnišču na Polzeli redna seja ŽPS. enega otroka 20 €, na drugega 15 €,
V sredo, 11. junija bo župnik sodeloval na tretjega pa 10 €. Informacije preko
na srečanju duhovnikov škofije Celje telefona 040 586 441, Vianeja.
in nadškofije Maribor. Pisarna zaprta.
ROMANJE
V sredo, 11. junija popoldne bo družabno srečanje zakonske skupine.

V soboto, 21. junija lepo vabljeni na
46. vseslovensko romanje bolnikov,
V petek, 13. junija bodo Polzelo in invalidov in ostarelih na Brezje. Odhod
Goro Oljko obiskali člani župnijskih z avtobusne postaje na Polzeli ob 7.15.
Karitas škofije Celje na svojem letnem Povratek predvidoma ob 17. uri. Za
srečanju in izletu. Na Gori Oljki bo ob spremstvo je poskrbljeno. Na Brezjah
15.00 zanje in vse druge tudi sv. maša. bo v gostilni nasproti cerkve kosilo.
Prispevek za kosilo in delni prevoz je
V petek, po večerni maši bodo vaje 17 €. S seboj vzemite dežnike za senco
za nove ministrantske kandidate, ki ali dež. Prijavite se do ponedeljka, 16.
bodo v nedeljo tudi uradno sprejeti. junija. Povejte, če rabite spremstvo
in invalidske pripomočke (voziček,
V nedeljo, 15. junija bomo z mašama palico, berglo)
ob 9.00 v Andražu in ob 10.30 na Polzeli, zaključili letošnje veroučno leto. SKRB ZA CERKEV
Bogoslužji bodo oblikovali učenci, ob
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
koncu pa prejeli priznanja!
V župniji Sv. Andraža: Zabukovnik,
V nedeljo, 15. junija ob 15. uri bo v Dobrič 36, Pižorn, Dobrič 37, Ježovnik,
Andražu dobrodelni koncert.
Dobrič 33. Na Polzeli: Orova vas.

