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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel je:
»Nikar, da pobiráje ljuljko
ne porujete z njo
morda tudi pšenice.
Pustite, naj oboje raste
do žetve; in ob času žetve
porečem žanjcem:
Poberite najprej ljuljko
in jo povežite v snope,
da se sežge,
pšenico pa spravite
v mojo žitnico.«
(Mt 13, 29-30)

O Marjeta,
žena sveta,
nas zavetnica in luč,
v stiski priprošnjica,
k dobremu vodnica,
ti nas tukaj
na življenjski poti
k zmagi večni
v bojih težkih
radostno krepčaj,
da nas greha
zmaj nesrečni
v žrelo ne
dobi kedaj,

»Pustite, naj oboje skupaj raste do
žetve,« odgovarja Gospod v evangeliju tistim, ki predlagajo, da bi izruvali
plevel, ki raste med žitom. Prilika iz
evangelija nas spominja na kruto
resnico našega življenja, da se Božja
beseda vedno srečuje z ovirami, ki
ogrožajo njeno rast. Dobro mora vedno računati na svojega zajedalca – zlo.
Prijatelj duhovnik je pripovedoval,
koliko je vložil v vzgojo mladih. Prirejal je zanje srečanja, jih vodil na
duhovne vaje, šel z njimi na počitnice
… Pa je v skupino prišel samo eden,
ki je začel razdirati njegovo delo.
Speljeval je mlade drugam in uničeval

njegovo delo. Sovražnik vedno seje
zlo. Koliko staršev bi znalo veliko
povedati o podobni izkušnji! In kako
hitro in lahko se zaseje slabo seme!
Zlo pa ni samo zunaj naše skupnosti,
ampak tudi v skupnosti sami in celo v
srcu vsakega. Številni ljudje bi danes
radi videli, da bi bila krščanska skupnost, Cerkev, popolna in brez napak.
Pa, žal, ni. Vsak človek je bojno polje,
kjer Gospod skrbno seje dobro, sovražnik pa zvijačno seje zlo. Zato tudi
v priliki nastopa dvojnost semen (dobro, zlo), dvojnost sejalcev (Gospod
in sovražnik) in dvojna možnost
rešitve (pustiti ali izruvati ljuljko).
Velja tudi: bolj kot si kdo prizadeva
za dobro, bolj se sovražnik trudi, da
seje zlo. Kako samo »uživajo« nasprotniki Cerkve, če kdo njenih članov
greši!
V človeški zgodovini se bojujeta dobro
in zlo. Moramo si prizadevati, da bi
izruvali plevel v sebi in okrog sebe,
a bodimo pri tem previdni: 'Posvečeno nasilje' je najslabše, ko v 'službi
dobrega' dela nasilje nad človekom.
Na to nas spominja tudi evangeljska
podoba: ljuljka se v začetku ne razlikuje od žita, pozneje pa se tako dobro
ukorenini, da z izruvanjem plevela
poškodujemo tudi žito.
Zmaga dobrega bo nastopila šele ob
koncu časov in ta bo Božje delo, ne pa
sad naše nasilne »akcije«. Pred tem je
čas potrpljenja, našega in Božjega, ki
vidi naše zlo in zlo drugih kot prostor,
kjer nastopa Božje usmiljenje, ki ga
stalno doživljamo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MOČ DOBREGA

Ker Duh podpira
našo slabotnost,
kakor nam govori
2. berilo, ga prosimo, naj nam pomaga obsoditi greh,
ne pa grešnikov. Sprejemajmo različnost v družbi, kritično pretresajmo
različne ponudbe, odklanjajmo pa
plitkost in površnost. »Vse preskušajte, in kar je dobro, ohranite«.
Predvsem pa zaupajmo v moč dobrega. Evangelij nam to moč naslika v
podobi drobnega gorčičnega zrna, iz
katerega zraste pravo drevo, ki
preraste druga zelišča. Gorčično zrno
nosi sporočilo o zmagi dobrega. Vsako,
tudi najmanjše dobro delo, lahko obrodi obilen sad. Sejalec mora verovati,
da bo zemlja tudi letos obrodila. Ali
verujemo, da bo na koncu zmagalo
dobro?
Dosledni kristjani bodo ostali vedno
v manjšini, vendar bodo nosilci moči,
ki prekvaša družbo. Krščanske vrednote se bodo na koncu izkazale kot
močnejše od plevela človeških zmot
in zablod. Naučimo se gledati na
stvari z vidika večnosti. Držimo se
tega, kar ostaja trdno in neomajno
ob vseh spremembah.
Oznanjevalec – 1993

Kakor sončni mrk, tako je v vsakem
srcu, kjer je ugasnila prava vera,
žalostna tema duše, kjer zlobne
strasti, kriva načela zatemnijo
sonce vere.
bl. Anton Martin Slomšek

20. 07. – 27. 07.

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.R., J.K.
POLZELA 10.00 … za + Davorja GROFELNIK
… za + Franca ČEBINA
… v čast sv. Marjeti
* m.: E.K., L.S., J.K.

PONEDELJEK * Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, cerkveni učitelj
21. 07. 2014

POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC (30. dan)

TOREK *
22. 07. 2014

SREDA *
23. 07. 2014

Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena

POLZELA 19.00 … za + Marjana JANŽOVNIKA
… za + Franca GRADIČA

* maš.: I.K., J.K.

Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope
POLZELA 7.00 … za + Marijo TERGLAV, Ano ČERIN, starše TERGLAV
za + Staneta PINTERIČ in vse ŠALAMONOVE
* maš.: I.K., J.K.

ČETRTEK *
24. 07. 2014

PETEK *
25. 07. 2014

Krištof, mučenec * Šarbel Makluf, puščavnik * Evfrazija, red.

POLZELA 18.30 … adoracija v tišini pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Edija MASNECA ter Vinka in Pavlo
Jakob Starejši, apostol * Teja, mučenka * Olimpija, vdova
POLZELA 19.00 … za + Rada TROBINA in vse HRIBERŠEKOVE
… za + Ano, Frančiško in Dorico ŽURBI
… za + Davida VELEPIČ
* maš.: I.K., J.R., J.K.
20.00 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * Joahim in Ana, starša Device Marije * obl. Posvetitve MS stolnice
26. 07. 2014

POLZELA 19.00 … za + Ano in Valentina PLASKAN, sorodnike
… za + Ano KRALJ in sina Milana
… za + Anico KOŠEC in Stanka
* maš.: I.K., J.R., J.K.

NEDELJA * 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA * Gorazd, Kliment ...
27. 07. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
G.OLJKA 10.30 … za
… za
za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ferda in Ano MAJHENIČ
+ Angelo (obl.), 2 Alojza LIKEB, Franca TERGLAVA
+ Alojza in Ano BELAJ
+ Angelo KRIŽNIK
* maš.: I.K., J.R., L.S.
+ Oskarja in Naniko JEŽOVNIK (obl.)
+ Marijo in Franca PFEIFER
odvrnitev hude ure
* maš.: J.R., I.K., J.K.

OBVESTILA - VABILA

To 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
hrani in pijači na cerkveni ploščadi!
Prihodnjo nedeljo, 27. julija bosta v
župniji sv. Andraž dve maši: ob 9. uri
v župnijski cerkvi, ob 10.30 pa na Gori
Oljki - dobriška nedelja - ob godu sv.
Ane in Joahima. Vsi lepo vabljeni!
Prihodnja nedelja, 27. julija bo Krištofova z geslom: »Moj dar Boga slavi
za vse prevožene poti«. Pri sv. mašah
bomo molili za božje varstvo na vseh
naših poteh, po njih pa bo blagoslov
vozil. Na Polzeli bo duhovnik obiskal
parkirišča pod cerkvijo, pred občino
in za športno dvorano. Šoferji, ki želite
blagoslov, parkirajte na teh mestih in
takoj po maši pridite do avtomobila.
Ob tej priložnosti smo naprošeni, da
v zahvalo za srečno prevožene kilometre namenimo dar za misijonska
vozila. Naj velja misel: »Z veseljem
darujem, življenja rešujem«.
ORATORIJ 2014

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
in kardinal Josip Bozanič. Cena 29 €.
Prijave sprejemamo v župnišču.
Škofijska karitas Celje tudi letos vabi
sodelavce ŽK na poletni oddih, ki so ga
poimenovali »Srečanje pri vodnjaku,«
saj želijo skupaj zajemati živo vodo
za vsakdanje življenje. Termin: od
nedelje, 27., do torka, 29. julija. Vsebina: Nedelja: duhovni večer, možnost
nočne adoracije. Ponedeljek: izlet v
neznano, delavnice, sprehodi, kopanje
in kakšno presenečenje … večerni film
pod zvezdami. Torek: dopoldne obisk
skritega gosta in srečanje z njim, sv.
maša, piknik in veselo druženje do
odhoda. Kdor zmore je naprošen za
prispevek za kritje stroškov. Priporočen prispevek za vse dni znaša med
15. in 30 EUR. Prijave pri Sari (051
658 299), in sicer do 24. julija.

Voditeljici Vianeji, animatorjem, vsem RAZNO
sodelavcem, donatorjem, staršem in
otrokom se zahvaljujem za izvedbo Za ulično ekipo Stične mladih se zbirajo lupinice Kinder jajčk vseh barv in
letošnjega oratorija.
velikosti. Lepo povabljeni k akciji.
Zbiralna mesta so na več mestih po
SKRB ZA CERKEV
Sloveniji, lahko pa jih oddate
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
kar v našem župnišču.
V župniji sv. Andraža: Jelen, Andraž
15; Pižorn, Andraž 14; Tomašek, Andraž 16/d. Na Polzeli: Podvin.
Sveta Marjeta, prosi za nas!

