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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Dalje je nebeško kraljestvo
podobno mreži,
ki so jo vrgli v morje in je
zajela ribe vsake vrste;
ko se je napolnila,
so jo potegnili na breg
in so sedli ter odbrali
dobre v posodo,
slabe pa pometali proč. Tako
bo ob koncu sveta:
angeli bodo šli in ločili
hudobne izmed pravičnih.
(Mt 13, 47-49)

Pred kratkim sem se srečal z albanJezus moj, blagoslovi vse voznike in skim duhovnikom Lushem Gjergjijem,
tiste, ki s svojimi vozili pomagajo ki je osebno poznal mater Terezijo.
ljudem priti tja, kamor so namenjeni. Med drugim je povedal nekaj zanimiRadi bi se ti zahvalili za neštete vosti iz njene mladosti. Ko je v sebi
šoferje in pilote, ki so nam pomagali začutila Božji klic, naj svoje življenje
in so bili prijazni z nami. posveti Bogu, je bila negotova, ali je
Vodi jih, varuj jih, zravnaj pred to res ali pa gre za slepilo. Obrnila
njimi pot, da bodo njih pota varna se je na svojega spovednika. Ta ji je
in, Gospod, odgovoril: »Kako boste spoznali, da
daj jim vero, ste poklicani? Po veselju. Če ste veseli,
da bodo ker vas Bog kliče in vas veseli duhovni
v srcu čutili, poklic, ste na pravi poti.« Če bi bila
da jih ljubiš in žalostna in zagrenjena, ne bi imela
da je njihov cilj duhovnega poklica. Človek, ki je našel
eden od sedežev zaklad, je »od veselja … prodal vse, kar
v Očetovi hiši. je imel«, beremo v evangeliju. Ko

človek najde »nebeško kraljestvo,
ki je podobno zakladu, je vesel. Ko je
mati Terezija odkrila v Bogu zaklad, mu je posvetila svoje življenje
in oboje jo je navdalo z veseljem.
Veselje je zanjo postalo »kriterij«
poklicanosti in je prešlo v življenje
reda, ki ga je ustanovila, saj se je
zjutraj postavila na vrata hiše, ko so
sestre odhajale pomagat revežem.
Če je videla kakšno žalostno sestro,
ji je dejala. »Ne hodi taka med ljudi.
Pojdi, odpočij se!
Pojdi pred tabernakelj ter moli, in ko
se spremeni tvoj obraz, pojdi med ljudi!« Zagrenjena in neprijazna sestra
bi ne pričevala za Boga in »nebeško
kraljestvo«.
Slikar Vincent Van Gogh je imel velike
težave z zdravjem, zato se je moral
velikokrat zateči k zdravnikom. Vendar je le malokrat imel denar, da bi
jim lahko plačal zdravljenje. Neki
zdravnik mu je posvetil več pozornosti in ga tudi ozdravil. Slikar se mu je
želel oddolžiti na poseben način. Naslikal mu je portret. Zdravnik pa ni
bil ravno ljubitelj slikarstva. Darilo
je sicer sprejel, a ga je odnesel na
podstrešje. Opazil je, da je steklo na
enem oknu razbito, zato ga je postavil
tja, da bi slika preprečila prepih. Tako
je zavrgel zaklad, saj so Van Goghove
umetnine danes nadvse dragocene.
Nam vsem je Bog v svoji ljubezni
poklonil velik zaklad – dostojanstvo
Božjih otrok. Če nismo pazljivi, ga
lahko zapravimo. Žalostno, pravzaprav tragično dejstvo je, da človek
lahko podarjeni zaklad zapravi. To
stori sebi v obsodbo. In prav o tem
je nadvse jasen današnji evangelij.

MIVA

Vsi smo danes še kako
vezani na prometna
sredstva. Krištofova
nedelja nas vsako leto v juliju poveže
v skupni molitvi in prošnji k nebeškemu Očetu, da bi nas na priprošnjo
sv. Krištofa varoval pri vseh vožnjah
na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti
namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre v okviru akcije »MIVA«.
NEBEŠKO KRALJESTVO

Nebeško kraljestvo – pravi Jezus –
je podobno trgovcu, ki išče
dragocene bisere, in ko najde biser,
ki je veliko vreden, gre, proda vse,
kar ima, in ga kupi.
Resnica je namreč samo ena in je
ne moremo deliti na več delov.
In kakor tisti, ki ima biser, ve,
da je bogat, vendar se njegovo
bogastvo pogosto izmakne
pogledu drugih, ker ga drži v roki,
se enako dogaja z evangelijem:
tisti, ki ga posedujejo, vedo,
da so bogati, medtem ko tisti,
ki ne veruje, ne pozna tega
zaklada in zato tudi ne ve
za naše bogastvo.
Če bi dokončno razumeli,
kaj pomeni biti kristjani,
biti sinovi kraljestva,
bi za nas postalo nemogoče,
da bi se obračali k stvarem ali
dobrinam manjše vrednosti.
Naše spreobrnjenje bi bilo
popolno.
M. Galizzi

27. 07. – 03. 08.

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.: J.K., J.R., L.S.
+ Oskarja in Naniko JEŽOVNIK (obl.)
+ Marijo in Franca PFEIFER
odvrnitev hude ure
* maš.: J.R., I.K., J.K.

PONEDELJEK * Viktor (Zmago), papež * Samson (Samo), opat, škof
28. 07. 2014

POLZELA 7.00 … za + KUHARJEVE in DELOPSTOVE

TOREK *
29. 07. 2014

SREDA *
30. 07. 2014

Marta, Lazarjeva sestra * Beatrika (Blaženka), mučenka

ANDRAŽ 18.00 … za + očeta (Hribernik)
POLZELA 19.00 … za + Antona, Alojza, Ano KOLAR
… za + Frančiško FLORJANC (30. dan)
Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj * Rufin, mučenec
POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC

ČETRTEK *
31. 07. 2014

PETEK *
01. 08. 2014
PRVI

* maš.: J.R., J.K.

Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj Jezuitov

POLZELA 18.30 … adoracija v tišini pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Ano ČATER in Franca KOLARIČA
… po maši molitev za duhovne poklice
Alfonz M. Ligvori, škof, cerkveni učitelj * Makabejski bratje
ANDRAŽ 17.30 … izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
18.00 … za + Zdravka JEŽOVNIKA (obl.), vse BRŠEKOVE
in ROGELŠEKOVE
POLZELA 18.45 … izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
POLZELA 19.15 … za + Jožeta ŠALEJA (obl.) in Fani OBLAK
… za + Boštjana CAJHNA (1. obl.)
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: I.K., J.R., J.K.

SOBOTA * Evzebij iz Vercellija, škof * Peter Julijan Eymard, duhovnik
02. 08. 2014
PRVA

ANDRAŽ 18.00 … za + Friderika ZABUKOVNIKA (7. dan)
POLZELA 19.00 … za + Bernarda in Marijo ZALOŽNIK ter starše
… za + Alojza CIMPERMANA in starše
* maš.: J.R., J.K.

NEDELJA * 18. MED LETOM * Lidija, svetopisemska žena
03. 08. 2014
PRVA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca OŽIRJA (obl.), vse BAJHTOVE
+ Cirilo POLJAK (obl.)
+ Jožeta KOŠECA
* maš.: J.R., J.K.

OBVESTILA - VABILA

Ta nedelja, 27. julija je 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.
Slednje velja tudi za Andraž. 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«.
Zadnjo nedeljo v juliju je vsako leto
tudi srečanje članov Misijonske molitvene zveze in vseh, ki z molitvijo in
darovi podpirajo misijonarje. Letos
to srečanje sovpade s praznovanjem
Krištofove nedelje, kar pa ne moti, saj
v obeh primerih naše srce bije za misijonarje. Za Štajersko in Pomurje bo
srečanje ob 15. uri v Malečniku (Sv.
Peter pri Mariboru). Navzoč bo p.
Janez Mihelčič, misijonar v Kirgiziji
in njegov brat mag Franci Mihelčič,
nekdanji misijonar na Madagaskarju.
Lepo vabljeni k skupni molitvi za naše
misijonarje ter za duhovniške, redovniške in misijonarske poklice.

APOSTOLAT MOLITVE - AVGUST

Splošni: Da bi begunce, ki so
zaradi nasilja bili prisiljeni
zapustiti svoje domove, velikodušno sprejeli in varovali
njihove pravice.
Misijonski: Da bi kristjani v Oceaniji
z veseljem oznanjali vero vsem ljudem
na svoji celini.
Splošni: Da bi praznovanje Marijinega
vnebovzetja povečalo v nas spoštovanje žena in materinstva.
ŠMARJETNA NEDELJA

Vsem, ki ste na Polzeli minulo nedeljo
in že pred tem v župnijskih dnevih ob
praznovanju godu župnijske zavetnice
sv. Marjete dodali 'kamenček v mozaik' lepega doživetja, iskrena hvala.
ROMANJE

Celjski bratje kapucini vabijo, da na
praznik Device Marije Angelske v Porciunkuli, ki bo v soboto, 2. avgusta,
skupaj z njimi počastimo Božjo Mater,
se srečamo z Bogom v zakramentih
sprave in evharistije ter prejmemo
porciunkulski odpustek. Svete maše
bodo ob 7., 8., 9.30, 11., 15. in 18. uri.
Ob 8. uri in 9.30 bo maševal g. škof dr.
Stanislav Lipovšek, ob 11. uri pa opat
in generalni vikar, g. Marjan Jezernik.
Priložnost za spoved bo od 6. ure.

V nedeljo, 3. avgusta bo romanje 'treh
Slovenij'
(matične, zamejske in izselSKRB ZA CERKEV
jenske) na Svete Višarje. Ob 10.30 bo
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. predavanje prof. Tomaža Pavšiča z
V župniji sv. Andraža: Gril, Andraž naslovom 'Slovenija, ostani naša!' Ob
112; Ožir, Andraž 100; Ograjenšek, 12. uri bo maša (škof Stanislav), ob
13. uri pa kulturni program.
Andraž 98. Na Polzeli: Podvin.

