Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
13. julij

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In spolnjuje se nad njimi
prerokba Izaijeva, ki pravi:
»Z ušesi boste poslušali,
pa ne razumeli,
z očmi boste gledali,
pa ne videli;
zakaj temu ljudstvu je srce
otopelo in so na ušesa težko
slišali in si oči zatisnili:
da bi morda z očmi ne videli
in z ušesi ne slišali
in s srcem ne umeli
ter se ne spreobrnili
in bi jih jaz ne ozdravil.«
Srečne pa vaše oči, ker vidijo,
in vaša ušesa, ker slišijo;
zakaj resnično, povem vam:
Mnogi preroki in pravični
so želeli videti, kar vi vidite,
in niso videli; in slišati,
kar vi slišite, in niso slišali.

Kakor beremo v današnjem evangeliju, je Kristus poslušalcem »veliko
povedal v prilikah«. Evangelij celo
poudarja, da jim »ničesar ni govoril
brez prilike«. Ne čudimo se, če so ga
učenci spraševali: »Zakaj jim govoriš
v prilikah?«. Jezus je »pri poučevanju
(Mt 13, 14-17) pogosto uporabljal prilike in živahne
zgodbe, ki izražajo globoke resnice
s preprostimi in vsakdanjimi izrazi«.
Naj nam bo današnja Božja beseda Zavedal se je, da se poslušalec ob
vzpodbuda, da bomo bolj zgodbi laže zamisli, spremeni svoje
pozorni na to, kdo življenje ali se celo spreobrne. Zato
med nami bi današnji evangelij s priliko o sejalin kako cu lahko uporabil kot en sam zagovor
opravlja svojega načina oznanjevanja, saj pri
setev. njem velikokrat uporabljam zgodbe.

Samo ugibamo lahko, zakaj je Jezus
uporabljal prilike, vendar nam v današnjem evangeliju nakazuje odgovor.
Zgodba in Božja beseda sta nevsiljivi
in pustita človeku svobodo, da ju
sprejme ali pa odkloni. Božjo besedo
zato Kristus primerja s semenom.
Seme je krhka, ranljiva, nemočna
stvar: če je zemlja kamnita, pusta,
nerodovitna, bo usahnilo; če pa ga
bo sprejela, bo obrodilo obilen sad.
Bog nam po svoji besedi ne govori
kot diktator, ampak kot ljubeč oče.
Ker je njegova beseda nevsiljiva, je
beseda ljubezni in more spremeniti
človeško srce, česar pa diktatorjeva
ne more. Bog nam ne govori samo po
svoji besedi, ampak tudi po dogodkih.
Božja beseda pa nam pomaga, da si
moremo prav razlagati dogodke življenja. Blagor tistim, za katere sta
Božja beseda in Božji glas najpomembnejša v življenju.
Prosimo Gospoda, da bi pozorno poslušali njegovo besedo in bi v njeni
luči gledali na dogodke v življenju,
da bo tudi za nas veljalo njegovo blagrovanje: »Blagor vašim očem, ker
vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo!«.

DROBNI KORAKI UPANJA

Razmišljanje mladostnika …
Jezus, ne bom čakal,
živim sedanji trenutek,
tako da ga izpolnjujem
z ljubeznijo.
Ravna črta je skupek milijonov
drobnih pikic, ki so tesno povezane.
Tudi moje življenje je skupek
milijonov sekund in minut,
ki so med seboj povezane.
Če skrbim za to, da se vsaka točka
čisto v redu spoji z drugimi,
bo linija ravna.
Če živim vsako minuto v polnosti,
bo življenje sveto.
Življenje v upanju sestavljajo
kratke minute upanja.
Kakor ti, Jezus, ki si vedno storil to,
kar ugaja tvojemu Očetu.
Vsako minuto ti želim reči:
Jezus, ljubim te, moje življenje je
vedno nova in večna zaveza s teboj.
Vsako minuto želim z vso Cerkvijo
reči: Slava Očetu in Sinu
in Svetemu Duhu.
Amen.
Kardinal François Xavier van Thuan

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ČUDENJE

Krščanska modrost nas uči
povsod in v vseh rečeh
ljubiti resnico,
se varovati krivice,
modro uživati Božje darove,
se v Božjo voljo vdati
in v težavah potrpeti.
bl. Anton Martin Slomšek

Zgubljamo občutek za
čudenje.
Pravzaprav za milostni dar čudenja.
Kaj je namreč čudenje drugega
kot mladost v nas,
svežina našega dojemanja sveta,
naša še neizgorela otroškost?
Alojz Rebula

13. 07. – 20. 07.

NEDELJA * 15. MED LETOM * Henrik (Hinko) II., cesar
13. 07. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Amalijo in Ferdinanda BLAGOTINŠEK
+ Nandija OBU
* maš.: J.K., J.K.
+ Franca KOLARJA (obl.) in sorodnike
+ Ivana (obl.) in Tilčko ŽOLNIR
* maš.: J.K., L.S.

PONEDELJEK * Kamil de Lellis, duhovnik, red. ustanovitelj * Frančišek S.
14. 07. 2014

POLZELA 7.00 … za + Vinka KOMPAN (obl.)

TOREK * Bonaventura, škof, cerkveni učitelj * Vladimir Kijevski, knez
15. 07. 2014

SREDA *
16. 07. 2014

POLZELA 19.00 … za + Angelo URATNIK (obl.) in vse TOMAŽOVE
… za + Stanislavo ZAVERŠNIK (7. dan)
* maš.: J.K., J.K..
Karmelska Mati Božja (Karmen) * Elvira, opatinja
POLZELA 7.00 … za + Jožija HROVATA in vse JOZLNOVE

ČETRTEK * Aleš, spokornik * Leon IV., papež * Hedvika Poljska, kraljica
17. 07. 2014

POLZELA 18.30 … adoracija v tišini pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Tončko, Andreja TURNŠEK, Ivanko, Ervina MEJAK
… za + Danijela TURNŠEK, starše PLANKO, TURNŠEK
* maš.: J.K., J.K.

PETEK * Elij iz Koštabone, diakon, mučenec * Simon iz Lipnice
18. 07. 2014

POLZELA 16.00 … po namenu (ob koncu oratorija)
ANDRAŽ 18.00 … za + Srečka in Jožico PIŽORN
POLZELA 19.00 … za + Vinka, vse HRIBERNIKOVE, Danico KRAMERŠEK
… za + Frančiško in Avgusta TERGLAV * maš.: J.K., J.K.
POLZELA 19.30 … koncert duhovne glasbe
POLZELA 20.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * Arsenij Veliki, puščavnik * Makrina Mlajša, devica
19. 07. 2014

ŠENEK 18.00 … za + Marijo in Jožefa KRAŠOVEC
18.30 … blagoslov konjenikov in konjev
ANDRAŽ 19.30 … za + Mileno BLAGOTINŠEK (30. dan)

NEDELJA * 16. MED LETOM - ŠMARJETNA * Marjeta Antiohijska, m.
20. 07. 2014

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Darinko PLASKAN (obl.) in starše PLASKAN
… za + Franca PIRTOVŠEK, vse ŽUPANOVE * J.K., J.K.
POLZELA 10.00 … za + Davorja GROFELNIK
… za + Franca ČEBINA
… v čast sv. Marjeti
* m.: E.K., J.K., L.S.
… po maši procesija * pogostitev * druženje

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

Slovenski škofje vabijo na slovensko
hrvaško romanje v hrvaško božjepotpotno svetišče Ludbreg pri Varaždinu,
v soboto, 6. septembra. Romanje bo
vodil celjski škof, msgr. dr. Stanislav
Lipovšek, procesijo z relikvijami predragocene krvi Kristusove, molitev
in somaševanje slovenskih in hrvaških
škofov pa bo vodil zagrebški nadškof
To nedeljo, 13. julija bo krščena Inja in kardinal Josip Bozanič. Cena 29 €.
Prijave že sprejemamo v župnišču.
M.V., Polzela. Čestitamo!
Z mašo ob 10.30 se bo to nedeljo, 13.
julija pričel letošnji oratorij. Otroci,
ki so se prijavili se zberejo vsak dan
do petka ob 9. uri na parkirišču pred
učilnicami. Pred tem naj imajo doma
zajtrk, saj bo kosilo šele ob 12.30. Zaščitijo naj se pred soncem. Kontakt
z voditeljico oratorija, gdč. Vianejo:
040/586441.

Po sv. maši v petek, 18. julija bo na
Polzeli koncert ritmično duhovne
glasbe 'Pesem orgel in zvonov!
V soboto, 19. julija bo polzelska sv.
maša ob 18. uri v Šeneku. Vabljeni!
Po njej bo v parku pred graščino tudi
tradicionalni blagoslov konjev.

RAZNO

Za ulično ekipo Stične mladih se zbirajo lupinice Kinder jajčk vseh barv in
velikosti. Lepo povabljeni k akciji.
Zbiralna mesta najdete na več mestih
po Sloveniji (Center SKAM, Zavod sv.
Stanislava, cerkev Marijinega oznanjenja v Ljubljani, KŠC Sinaj Maribor,
Škofijska gimnazija Vipava, OŠ Frana
Kranjca v Celju, lahko pa jih oddate
kar v našem župnišču.

V nedeljo, 20. julija, na god sv. Marjete
in ob prazniku župnije, bo slavnostna
dopoldanska maša na Polzeli pol ure
prej kot običajno, ob 10. uri. Po njej
bo procesija, potem pa druženje ob V času od 27. julija do 10. avgusta bo
hrani in pijači na ploščadi pred cer- Škofijski ordinariat v Celju zaradi
kvijo. Pridružite se! Veselite se!
dopustov zaprt. Morebitne opravke
Kakor piše v dodatnih oznanilih, se pri tej ustanovi, ki ste jih načrtovali
gospodinje lepo naprošajo, da za po- za to obdobje opravite prej!
gostitev po nedeljski sv. maši spečejo
pecivo in ga dostavijo v župnišče. Že v
naprej se zahvaljujemo!

Če želimo videti
živega Boga
SKRB ZA CERKEV
iz obličja v obličje,
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. ga ne smemo iskati
V župniji sv. Andraža: Brezovnik, Do- na praznem nebu naše domišljije,
brič 13; Meklav, Dobrič 20; Ježovnik, ampak v ljubezni do soljudi.
(Fjodor Mihajlovič Dostojevski)
Dobrič 19/c. Na Polzeli: Podvin.

ŽUPNIJSKI DNEVI
POLZELA 2014
18. – 20. JULIJ 2014

Praznik sv. Marjete, župnijske zavetnice, letos že desetič zapored združujemo z
župnijskimi dnevi, ki pomenijo dodatno priložnost zbiranja čim večje župnijske družine,
da se ob bogoslužjih in zabavi medsebojno povezuje.
Ob nekaj novih vsebinah in ob že uveljavljenih dogodkih se bomo družili tri dni, v katerih
lahko prav vsak župljan najde kakšno aktivnost zase in obogati svoje in življenje
župnijskega občestva.
**********
Praznovanje začenjamo v petek popoldne s sv. mašo in odprtjem priložnostne razstave ob
zaključku oratorija. Ta dan bo tudi večerna sv. maša, pri kateri bo sodelovala dekliška
vokalna skupina iz Šentilja. Po njej bomo lahko prisluhnili zanimivi pesmi orgel in
zvonov, kar bo tudi uvod v koncert ritmično duhovne glasbe v nadaljevanju večera. V
soboto bo prva polovica dneva športno obarvana. Kar sedem tekmovanj je na seznamu,
za udeležbo pri športnih dogodkih pa je zaradi lažje organizacije zaželena prijava. Prijave
zbirajo Rok za nogomet, Nina za odbojko, Marko za košarko, Stanko za balinanje, Ida za
metanje obročev na cilj, Emil za namizni tenis in Robi za metanje žoge na košarkarski
koš. Želeni rok prijav je do petka, 18. julija. V drugi polovici sobote se vidimo še v
Šeneku, kjer bo najprej sv. maša, nato blagoslovitev konj. Nedeljo pričenjamo z jutranjo
sv. mašo, ob 10. uri pa bo osrednji dogodek župnijskih dni, slovesna sv. maša s procesijo.
Po maši tradicionalno druženje na ploščadi pred cerkvijo.
**********
Pecivo za družabno srečanje v nedeljo naj bi se peklo po celi župniji. Zbiranje peciva bo
v župnišču, v soboto, 19. julija, od 14.30 do 16. ure. Pecivo naj bo pripravljeno na
primernih pladnjih, da se ga lahko takoj postreže. Dobrodošel tudi kakšen hlebec
domačega kruha.
**********
Naj bodo dnevi od 18.-20. julija, za župnijo zares praznični in ponovna priložnost,
da se odzove, se okrepi in med sabo še bolj poveže.

Petek, 18.7.2014
16:00

pred župnijsko cerkvijo

19:00

župnijska cerkev

po maši

župnijska cerkev

sv. maša ob zaključku oratorija in odprtje
priložnostne razstave,
večerna sv. maša,
- pesem orgel in zvonov,
- koncert ritmično duhovne glasbe.

Sobota, 19.7.2014
7:30

igrišče OŠ Polzela

turnir v nogometu
prijave: Rok
041/274-812
turnir mešanih trojk v odbojki na mivki
prijave: Nina
031/747-735
turnir v košarki
prijave: Marko
041/381-472
balinanje
prijave: Stanko

041/404-533

metanje obročev na cilj
prijave: Ida
031/469-617
metanje žoge na košarkarski koš
prijave: Robi
041/793-758

18:00

stara telovadnica
OŠ Polzela
Šenek

turnir posameznikov v namiznem tenisu
prijave: Emil
031/812-170
- sv. maša,
- blagoslovitev konj.

Nedelja, 20.7.2014, godovni dan sv. Marjete
7:00

župnijska cerkev

jutranja sv. maša,

10:00
po maši

župnijska cerkev
prostor pred cerkvijo

slovesna sv. maša s procesijo,
družabno srečanje
- priložnostni program,
- srečolov Karitas,
- peka palačink,
- razglasitev rezultatov športnih tekmovanj,
- morda še kaj … .

SVETA MARJETA (Biserka), mučenka * iz knjige »Leto svetnikov«
Že od križarskih vojn naprej časte v mnogih deželah Marjeto kot veliko
priprošnjico kmetov, ko se v vročih poletnih dneh bliža grozeča nevihta in je v
nevarnosti ves trud na poljih, njivah in vrtovih. K njej se zatekajo nosečnice, ko
se jim bliža ura poroda. Ljudje jo časte na mnogih krajih in zlasti v srednjem
veku je bila velika zaščitnica rokodelcev, popotnikov in ljudi raznih stanov. Sv.
Marjeto časte kot priprošnjico v skupini »štirinajstih pomočnikov v sili«.
Nekateri jo imajo za kraljično, ki jo je rešil sv. Jurij v boju z zmajem. Vsekakor
jo viri uvrščajo kot eno najprikupnejših in najstarejših svetniških podob, dasi ni
ohranjenih nobenih zgodovinskih podatkov o njenem življenju. Domnevajo, da
je bila mučena za časa preganjanja pod cesarjem Dioklecijanom in je umrla leta
307. Legenda pripoveduje o hčeri poganskega duhovnika Edesima iz Antiohije
v Pizidiji; imenovala se je Margareta, po naše Marjeta, kar pomeni biser. Na
Vzhodu je za isto osebo v rabi ime Marina, ki se omenja tudi na Zahodu. Njena
lepota in ljubkost sta zvabili marsikaterega snubca v očetovo hišo. Oče, ki jo je
neizmerno ljubil, jo je varoval kakor punčico svojega očesa. Ko pa mu je
povedala, da jo je njena dojilja vzgojila v krščanski veri, se je raztogotil in jo
zasovražil. Marjeta bi pred očetovimi grožnjami lahko našla varno zavetje pri
prefektu Olibriju, najbogatejšem in najmogočnejšem izmed snubcev, a ga ni
marala, ker je bil pogan. Šibali so jo, ji trgali meso z železnimi grebli s prsi in
rok. V ječi jo je strašil hudič najprej v podobi zmaja, nato v človeški podobi, a
ga je prepodila z božjo pomočjo. Nekaj dni pozneje so jo slekli in žgali s
plamenicami. Ko so se ji hude opekline nenadoma zacelile in je ob tem čudežu
mnogo ljudi začelo verovati, so jo peljali k rabljevi kladi. »Zdaj le vzdigni meč,
brat, in zamahni!« S temi besedami se je mirno, a pogumno kakor vojščak
poslovila od življenja.

Tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih
ust: ne vrne se k meni brez uspeha (Iz55,11).
Kmet skrbno seje semena. Izbere najboljša
semena in najrodovitnejšo prst ter vsako
rastlino poseje na ustrezno mesto. Vse to
naredi, da lahko pričakuje dobro žetev. Toda
kljub vsemu trudu ne more prisiliti semena,
da bo vzklilo. To je odvisno od kemijskih
reakcij v samem semenu.
Nebeški Oče pa lahko pripravi seme vere, da
vzkali v našem srcu in obrodi sad, ko na nas
izlije svojo besedo kot nežen dež.
Današnje prvo berilo govori o tem, kako
rodovitna je božja beseda:
nikoli se ne vrne k njemu brez uspeha.
Njegove besede so obljube, polne božje moči.
Oče dan za dnem nad nami izgovarja besede
življenja.
Pripoveduje nam o svojih načrtih, polnih
upanja.
Govori nam o neskončni ljubezni.
Pripoveduje nam, kaj mu ugaja v nas (prim.
Iz 62,4).

In govori nam o tem, da smo blagoslovljeni,
ker vidimo znamenja njegove navzočnosti na
svetu (prim. Mt 13,23).
Če bomo lahko sprejeli te besede, bodo
sprostile milost v naše življenje, da bomo
postali rodovitni, privlačni pričevalci vere.
Želimo obroditi sad za Gospoda?
Oklenimo se božje besede in nikoli več je ne
izpustimo. Vsak dan prebirajmo Sveto
pismo. Naj spregovori našemu srcu, nam
oblikuje um in usmerja naša dejanja.
Jezus nam ves čas namenja svoje besede.
Prav v tem trenutku nam želi nekaj povedati.
Vzemimo si čas in prisluhnimo.
»Oče, odpri mi oči, da te bom videl.
Odpri mi ušesa, da te bom slišal.
Odpri mi srce, da te bom sprejel.
Pridi, Gospod, in poživi mojo dušo. «

ROMANJE

Župnija Griže tudi letos
organizira počitnikovanje otrok
v Ankaranu. Letovanje je
namenjeno učencem od 1. do 9.
Oznanila najdete tudi na spletni strani: razreda in bo potekalo v dveh
skupinah v mesecu juliju: prva
http://zupnija-polzela.rkc.si/.
skupina od 1. do 7. julija; druga od 7.
do 13. julija.
KULTURA

DODATNA OZNANILA
MOJ DAR BOGA SLAVI – ZA VSE
PREVOŽENE POTI
Vodja Župnijske karitas Andraž,
Vaša dobrota rešuje življenja – to se Anka Čretnik.
pokaže vsako leto ob Krištofovi
nedelji, ki jo letos obhajamo
prihodnjo nedeljo, 27. julija. Pri
svetih mašah bomo molili za božje
APOSTOLAT MOLITVE
varstvo na vseh naših poteh, po
vsaki maši pa bo blagoslov vozil. Ob
tej priložnosti vas tudi prosim, da v @@@@
zahvalo za srečno prevožene
kilometre namenite svoj dar za
misijonska vozila. Bog vam povrni
in sveti Krištof naj vas varuje!
Z VESELJEM DARUJEM – ŽIVLJENJA
REŠUJEM

