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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bog je namreč

svet tako ljubil,
da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče,
kdor veruje vanj,
ne pogubil,
ampak imel večno življenje.
Bog namreč svojega Sina
ni poslal na svet,
da bi svet obsodil, marveč
da bi se svet po njem rešil.
(Jn 3, 16-17)
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Znamenjem križa, ki ponazarja Sveto
trojico, je znamenje naše svobode.
Pripadamo Bogu in ne svetu.
Križ nam govori: vse v tebi je dobro.
Tudi če marsičesa v sebi ne moreš
sprejeti, lahko Božja ljubezen, ki se je
na križu izkazala do popolnosti,
prerodi tudi to, kar bi
najraje skril pred seboj
in pred ljudmi.
Križ ti govori,
da te varuje ...
Nad tabo bdi
troedini Bog: Oče,
Sin in Sveti Duh.
Po: A. Grünu

Na znani ruski ikoni Svete trojice, ki jo
je naslikal menih Rubljov, so upodobljeni trije angeli, ki obiščejo Abrahama
in predstavljajo tri Božje osebe, ki sedijo ob mizi. Že bežen pogled na ikono
pritegne prazen prostor, ki je med
njimi. Ta praznina pomeni odprtost,
gostoljubje in dobrodošlico vsakemu
človeku, tudi tujcu in izobčencu. Tu
je prostor za vsakega človeka. Nihče
ni izključen. Pomeni Božje vabilo, da
se včlenimo v življenje Svete trojice.
Bog nikogar ne izključuje. Ne odpravi
nas na vratih, ampak nas povabi v
svoje življenje, da postanemo deležni

njegovega življenja. Vabi nas k svoji
mizi. Ljubi nas in želi svoje življenje
deliti z nami. Z besedami današnjega
evangelija bi lahko rekli: »Bog je svet
tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina … (Jn 3,16), da bi se svet
po njem rešil« (17).
Boga Očeta, Sina in Svetega Duha lahko tudi po sporočilu omenjene ikone
občudujemo kot osebe odnosov.
Oseba »se rodi« iz odnosov. Oče je
oče, ker ima sina. Odnos združuje.
Bog pa tako združuje, da iz treh »naredi« eno. Tri Božje osebe se ljubijo
do take mere, da mislijo in si želijo
isto in to na tako popoln način, da
imajo en sam razum in eno samo
voljo in so zato en sam Bog.
Sveti Janez Zlatousti je dejal, da je
prva podoba Svete trojice zakon. Poudarjam podoba. Mož in žena nista
enaka. Bog sam je razdelil človeško
naravo na moško in žensko, da bi ju
združil v ljubezni. V družini je zato
oče podoba Očeta, sinovi Sina, mati,
ki vse združuje, pa je podoba Svetega
Duha, ki je v hebrejskem jeziku ženskega spola (Ruah).
Bili smo krščeni v imenu Očeta, Sina
in Svetega Duha, v imenu Boga, ki ga
združuje ljubezen. Danes vidimo, da
to niso prazne besede, ampak sestavljajo program našega medsebojnega
življenja (sožitja). Naj nam troedini
Bog pomaga, da ga bomo uresničevali.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

KAJ SE JE ZGODILO PRI BIRMI?

Letos je bilo sto naših
mladih birmanih. Kaj
se je pravzaprav
zgodilo?
Odgovarja YOUCAT katekizem za mlade:
Pri birmi je duši krščenega kristjana
vtisnjen neizbrisni pečat, ki ga lahko
prejmemo le enkrat in ki tega človeka
za vedno zaznamuje kot kristjana. Dar
Svetega Duha je moč od zgoraj, s katero ta človek uresniči milost svojega
krsta in postane 'priča' za Kristusa.
Obhajanje evharistije je jedro krščanskega občestva. V njej Cerkev postane
Cerkev.
(KKC 1302–1305, 1317)

Prejeti birmo pomeni skleniti z Bogom
'pogodbo'. Birmanec reče: »Da, verujem vate, moj Bog, daj mi svojega
Svetega Duha, da ti bom povsem
pripadal, da se nikoli ne bom ločil
od tebe in bom vse svoje življenje
pričeval zate s telesom in dušo, v
dejanjih in besedah, v dobrih in slabih
dnevih.« In Bog reče: »Da, tudi jaz
verujem vate, moj otrok – in podaril
ti bom svojega Duha, celo samega
sebe. Popolnoma ti bom pripadal. V
tem življenju in v večnem življenju
se ne bom nikoli ločil od tebe. V tvojem telesu in v tvoji duši, v tvojih
dejanjih in besedah bom. Celo, če
me pozabiš, bom vendar tu – tako v
dobrih kot v slabih časih.«
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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.
… zaključek veroučnega leta, spričevala
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

PONEDELJEK * Beno iz Meissna, škof * Marija Terezija Scherer, red.
16. 06. 2014 POLZELA

7.00 … za + Franca, Frančiško HOJNIK (obl.), Ivanko VAŠL

TOREK * Rajner, samotar * Terezija, hči portugalskega kralja, redovnica
17. 06. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za + Valentina BRUNŠKA
POLZELA 19.00 … za + Antona OŽIRJA in Mileno RIBAR
… za + Alojza LUKNER (obl.)
* maš.: J.B., J.K.

SREDA * Gregor Janez Barbarigo, škof * Marko in Marcelijan, mučenca
18. 06. 2014 POLZELA

7.00 … za + Branka KLANČNIKA (obl.) ter Gelco in Franca

ČETRTEK * SV. REŠNJE TELO IN KRI * Nazarij, prvi koprski škof
7.00 … za + Darinko STANKO (8. dan)
ANDRAŽ 18.00 … za zdravje
POLZELA 19.00 za + Marijo (30. dan) in Rastislava SLOKAR (obl.)
po maši: procesija

19. 06. 2014 POLZELA

PETEK * Adalbert, škof * Florentina, devica, mučenka
20. 06. 2014 POLZELA 19.00 … za + Anico in Stanka KOŠEC

… za + Franca GRACL

* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA * Alojzij Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof * Meven, opat
21. 06. 2014 POLZELA 19.00 … za + Alojza CIMPERMAN in starše

… za + Alojza in Ano BELAJ
… za + Alojzijo ŠALAMON

* maš.: J.B., J.R., J.K.

NEDELJA * 12. MED LETOM * Janez Fisher, škof * Tomaž More, muč.
7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Antona ŽELEZNIK
po maši: procesija
POLZELA 10.30 … za + Terezijo PAINKRET
… za + Marka MEKLAVA
* maš.: J.R., L.S.

22. 06. 2014 POLZELA

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 15. junija bomo z mašama
ob 9.00 v Andražu in ob 10.30 na Polzeli, zaključili letošnje veroučno leto.
Bogoslužji bodo oblikovali učenci, ob
koncu pa prejeli priznanja!
To nedeljo, 15. junija bo krščen Aleks
Š., Polzela; v soboto, 21. junija Aljaž
J., Andraž; prihodnjo nedeljo pa Taj
Z., Založe. Čestitamo!
V sredo, 18. junija ob 16. uri bo na pokopališču na Polzeli slovesnost ob
blagoslovu in odprtju obnovljene
kapele in pokopališkega zidu.
V četrtek, 19. junija je praznik
SRT. Na Polzeli bo po večerni
maši 'telovska' procesija.

KULTURA

To nedeljo, 15. junija ob 17. uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli revija in
srečanje otroških pevskih zborov.
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
najkasneje 20. junija. Prispevek na
enega otroka 20 €, na drugega 15 €,
na tretjega pa 10 €. Informacije preko
telefona 040 586 441, Vianeja.
ROMANJE

V soboto, 21. junija lepo vabljeni na
46. vseslovensko romanje bolnikov,
invalidov in ostarelih na Brezje. Odhod
z avtobusne postaje na Polzeli ob 7.15.
V soboto, 21. junija ob 10. uri bo v LiPovratek predvidoma ob 17. uri. Za
bojah srečanje ministrantov dekanije
spremstvo je poskrbljeno. Na Brezjah
Žalec. Ministranti, odzovite se!
bo v gostilni nasproti cerkve kosilo.
V nedeljo, 22. junija po maši Prispevek za kosilo in delni prevoz je
bo procesija z Najsvetejšim 17 €. S seboj vzemite dežnike za senco
ali dež. Prijavite se do ponedeljka, 16.
v Andražu.
junija. Povejte, če rabite spremstvo
DOBRODELNOST
in invalidske pripomočke (voziček,
To nedeljo, 15. junija ob 15. uri bo v palico, berglo)
Domu krajanov Andraž dobrodelni V letu "družinskih kmetij" in praznokoncert za družino Ločan. Izvajalci: vanja 20 letnice Radia Ognjišče, se
vokalna skupina Draž s tamburaško bodo radijci ta petek, 20. junija, mudili
skupino Polzela. Lepo vabljeni!
v naših koncih. V Hipermarketu Velenje bodo od 9. - 12. ure nagovarjali
SKRB ZA CERKEV
kupce, naj kupijo več in darujejo za
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 8 družin z našega področja. Ob 12.
V župniji Sv. Andraža: Jelen, Andraž bodo v živo molili v cerkvi v Mozirju,
10/a, Majhenič, Andraž 12. Na Pol- ob 20. pa bo v kulturni dvorani v Mozirju koncert ljudskih pevcev.
zeli: Orova vas.

