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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Vsakega torej,
kdor bo mene
priznal pred ljudmi,
bom tudi jaz priznal
pred svojim Očetom,
ki je v nebesih;
kdor pa bo mene
zatajil pred ljudmi,
njega bom tudi jaz zatajil
pred svojim Očetom,
ki je v nebesih.
(Mt 10, 32-33)

Bog je dober z menoj!
Pokazal mi je, kako sije sonce,
četudi se ljudje zavlečejo v senco.
Pokazal mi je drevesa, ki kar tako
podarjajo plodove, ne da bi se
vprašala, kdo jih bo jedel.
Čutim, da me Bog ljubi, danes in vse
dni mojega življenja.
Ljubi me, ko živim.
Še bolj me ljubi,
ko umrem, ker me
takrat dokončno
stisne v svoje
naročje. To je
moja tolažba,
prav nič se mi ne
more zgoditi.

Jezus je opogumljal svoje učence. Vedel je, da jih bodo preganjali. Izkušnja
vsakega kristjana je, da na eni strani
doživlja preganjanje in nerazumevanje sveta, na drugi pa Božjo tolažbo.
Sveti Avguštin je opisal izkušnjo Kristusovega učenca, da svoje potovanje
na zemlji opravlja 'med preganjanjem
sveta in tolažbo Boga'. V Božji besedi
današnje nedelje se prepletata prav
problem preganjanja kristjanov in
zaupanja v Boga ter Božja tolažba
stiskanemu človeku.
Tako v evangeliju kot v prvem berilu
zasledimo veliko mirnost učenca, ki
posluša Božjo besedo. Prerok Jere-

mija je opravljal preroško službo v
času prevratov in vojn, v katerih je
doživel propad izraelskega kraljestva
in razdejanje Jeruzalema in templja.
Preganjali so ga in živel je pod stalno
grožnjo. Kljub vsemu je ostal zvest
svojemu poslanstvu. Kaj mu je pomagalo premagati strah in ostati zvest
poslanstvu? To je bilo prepričanje,
da je Bog z njim. »Gospod je z menoj
kakor silen junak«, zatrjuje. Bog je
tudi z nami. Ker nas je velikokrat
strah, ne smemo dovoliti, da bi nas
naš strah oviral pri našem poslanstvu. Pogum ali srčnost je ena najvažnejših kreposti, saj brez poguma
ne moremo vztrajati v drugih.
Vera je močan vir poguma. Kristus je
učence spodbujal, da bi imeli popolno
zaupanje v Boga, ki ljubeznivo gleda
nanje in na njihovo življenje. Zaupanje učencev hoče spodbuditi tudi
s trditvijo, da noben vrabec »ne pade
na zemljo brez vašega Očeta«. Že v
Talmudu piše: »Še ptič ne pade na
zemljo brez volje neba.« Vrabci so
bili najmanjši ptiči, ki so jih uživali,
in njihova cena je bila izredno nizka.
Dobil si jih za drobiž. Če torej Bog
skrbi za te najmanj cenjene ptiče,
kako bo skrbel šele za človeka!

ODNOS STARŠEV DO NAJSTNIKA

Ne pozabi jih kdaj
potrepljati po rami.
Najstniška leta so
leta dejavnosti in
rasti. Pokaži svoje zanimanje za tisto,
kar je zanje zanimivo, kar jim pomeni
dogodke. Porabi več časa za spodbujanje dobrega kot za kaznovanje
slabega.
Daj jim čas, ko bodo lahko sami. To
je pogosto krepčilo, zato jim daj čas,
da bodo stvari premislili. Spoštuj
njihovo željo po zasebnosti.
Pusti odprte vse oblike medsebojnih
odnosov. Mogoče mladostniki ne razumejo niti samih sebe, si pa želijo
starše, h katerim lahko gredo z gotovostjo, da jih bodo razumeli in jim
bodo razložili marsikaj.
Poslušaj. Mladi ljudje pričakujejo, da
boš to znal. Če ne znaš, se tega čim
prej nauči.

Stoj ob njih, ne nad njimi. Pokaži tiho
zanimanje za to, kako se mladi oblačijo in kam hodijo. Podpiraj jih, da
bodo mogli sami živeti po njihovo,
ne po tvoje. Stoj jim ob strani. Mladostniki želijo spremljevalce, ne pa
Naj se zgodi karkoli, Bog bo skrbel nergačev, ki bodo sitnarili za vsako
za nas. Ne bojte se! Te besede se v malenkost.
B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini
Svetem pismu ponovijo v tej ali drugačni obliki 365-krat. Za vsak dan v
letu; da bi vsak dan sredi preganjanja Nič ne pomaga pritoževanje.
ali stisk, preizkušenj ali trpljenja ču- Potrebno je dejanje vsakega stanu,
tili Božjo bližino in skrb ter zaupali zvestoba vsakega dela.
Zvestoba bo dala boljše ljudi, čase.
v Gospoda.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

(bl. Anton Martin Slomšek)

22. 06. – 29. 06.

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., J.J.
ANDRAŽ 15.00 … za + Mileno BLAGOTINŠEK (ob pogrebu)

22. 06. 2014 POLZELA

PONEDELJEK * Jožef Kafasso, redovnik * Edeltruda, opatinja
23. 06. 2014

POLZELA 7.00 … za + starše OCVIRK in sorodnike

TOREK * Rojstvo Janeza Krstnika * Rumold, mučenec, samotar
24. 06. 2014

POLZELA 19.00 … za + Ivana VODOVNIKA in vse VODOVNIKOVE

SREDA * Dan državnosti * Doroteja iz Montauna, mati, mistikinja
25. 06. 2014

POLZELA 7.00 … za vse + JOŠOVČEVE

ČETRTEK * Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei * Stojan, škof
26. 06. 2014

POLZELA 19.00 … za + Antona in Julijano UDRIH
… za + Alojzijo ŠALAMON (1. obl.)

* maš.: J.B., J.J.

PETEK * Srce Jezusovo * Ema (Hema) Krška, kneginja * Ciril Aleksandrijski
27. 06. 2014

ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK
POLZELA 19.00 … za + Jožeta VAŠ in vse PUKLOVE

SOBOTA * Srce Marijino * Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec
28. 06. 2014

ANDRAŽ 18.00 … za + Slavka UČAKARJA in starše STRNAD
POLZELA 19.00 … za + Marijo RANČIGAJ

NEDELJA * SV. PETER IN PAVEL, apostola * Judita, redovnica
29. 06. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Mileno BLAGOTINŠEK (7. dan)
+ Petra in Vinka VODOVNIK
+ PRUNGLOVE
* maš.: J.R., J.J., J.K.
+ Roberta GREŠAKA (obl.), Marijo, Jožefa JELEN
+ Martina in Marijo SIKOŠEK, Ivana SELIČ
* maš.: J.R., L.S.

Gospod more podeliti svojo milost tudi tistim,
ki stojijo zunaj Cerkve.
Toda noben človek ne sme sam sebe izključiti iz Cerkve
s sklicevanjem na to možnost.
(sv. Edith Stein)

OBVESTILA - VABILA

KULTURA

Zakrament sv. zakona želita skleniti: * V torek, 24. junija ob 18. uri bo na
Tilen Terjašek, Celje (Ločica ob Savinji) športnem igrišču v Andražu občinska
prireditev ob dnevu državnosti.
in Tina Korotaj, Šempeter v S. d.
V ponedeljek, 30. junija ob 9. do 16.
ure bo 'Poletni dan na Škofijski' gimnaziji na Vrbanski 30 v Mariboru.
Udeležba na delavnicah je brezplačna,
To nedeljo, 22. junija bo krščen Taj Z., poskrbljeno bo za kosilo. Sedmošolci,
Založe, v soboto, 28. junija Urban R., osmošolci, lepo vabljeni! Med dijaki
Ločica ob Savinji, prihodnjo nedeljo, gimnazije in svojimi vrstniki lahko
29. junija pa Bernard K., Ljubljana.
preživite cel dan, ali le nekaj ur.
To nedeljo, 22. junija po maši
bo procesija z Najsvetejšim v
Andražu.

V sredo, 25. junija bo v celjski stolnici
škof dr. Stanislav Lipovšek ob 19. uri
daroval sveto mašo za domovino.
V sredo, 25. junija zgodaj zjutraj bodo
odšli na celodnevni izlet devetošolci.
Dan za njimi, v četrtek, 26. junija pa
ministranti in pevci OCPZ 'Cekinčki'.
Od petka, 27., do nedelje, 29. junija bo
na Otočcu 8. festival družin. Natančne
informacije in brezplačne vstopnice
dobite na www.festival-druzin.si.
V petek, 27. junija: Srce Jezusovo.
V nedeljo, 29. junija bo v katedrali v
Gornjem Gradu mašniško posvečenje.
Iz Savinjske doline izhajata dva novomašnika: Marko Rakun, Rečica ob
Savinji in Janez Suhoveršnik, Nova
Štifta. Veselimo se! Čestitamo!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji sv. Andraža: Zabukovnik,
Andraž 41; Klavž, Andraž 41a; Skaza,
Andraž 40. Na Polzeli: Orova vas.

DUHOVNOST

Vsako leto s posebnim veseljem pričakujemo 29. junij, dan mašniških
posvečenj, ko se Bogu zahvaljujemo
za dar novih duhovnikov. Obenem v
tednih, ki so pred nami mnogi mladi
razmišljajo o svoji prihodnosti - tudi
o morebitnem duhovnem poklicu.
Ker ima za prejem daru poklicanosti
molitev prvenstveno mesto, v okviru
Centra za duhovne poklice predlagajo
dva intenzivna časa molitve: Osemdnevna molitev družin za duhovne
poklice, njihovo svetost in stanovitnost. Za molitev lahko uporabimo
knjižico: dr. Julka Nežič, Družina moli
za duhovne poklice. 24. urna molitev
pa bo potekala v Slomškovi stolnici
MB. Začetek v petek, 27. junija s sv.
mašo ob 18.30. Zaključek bo v soboto, 28. 6. 2014 ob 18 uri; sledijo
si: večernice, pete litanije, sv. maša.
Vso noč in ves dan bo molitev pred
izpostavljenim Najsvetejšim, ki jo
bodo vodili molivci iz različnih župnij,
družine, mladi, duhovniki, redovniki,
redovnice in člani različnih gibanj.

