Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
3. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In velel je ljudem
sesti po travi;
in vzel je tistih pet hlebov
in dve ribi, se ozrl v nebo
in jih blagoslovil;
nato je hlebe razlomil
in dal učencem,
učenci pa množicam.
In vsi so jedli in se nasitili;
ostanke koscev so
nato pobrali,
dvanajst polnih košev.
(Mt 14, 19-20)

Deliti z drugimi, pa čeprav jih je veliko:
pet tisoč mož, brez žena in otrok,
pomeni zbirati svoj »zaklad v nebesih«.
Naj bo to vzpodbuda pri dobrih delih.
Tudi Jezus je naredil čudež s
pomočjo tega, kar je dobil od ljudi.
Potrebuje naše roke,
našo dobro voljo
in odprtost,
da bi lahko
osrečil in
obogatil tiste,
ki so potrebni tako
materialnih kot
duhovnih dobrin.

Današnja Božja beseda govori o Božji
velikodušnosti, ki v prvem berilu vabi
vse, ki nimajo denarja, naj pridejo
in jedo. V evangeliju je velikodušen
Kristus, ki nasiti množico. Velikodušen je tudi človek, ki Jezusu da na
voljo »pet hlebov in dve ribi«, ki jih
Kristus razdeli učencem. Velikodušni
so učenci, ki kruh delijo množicam.
Zanimivo je, da evangelist pri opisovanju pomnožitve kruha uporablja
iste besede kot pri postavitvi evharistije med zadnjo večerjo. Jezus je
vzel »pet hlebov … se ozrl v nebo,
jih blagoslovil, razlomil … in jih dal

učencem«. Po pravici Cerkev v opisu
Jezusove velikodušnosti pri pomnožitvi kruha vedno gleda predpodobo
evharistije, ko »je Jezus vzel kruh, ga
blagoslovil, razlomil, dal učencem«
in rekel, da je to njegovo telo. V podobi
kruha je ostal med nami, da bi mi
vedno, ko bomo okušali ta kruh,
vzklikali: »Kako dober je Gospod!«
(Ps 34,9). Da, kako velikodušen je
Gospod, ki ostaja med nami v evharističnem kruhu.

'OTROK' NA
POČITNICAH

Nekateri počitnice zelo
slabo preživijo. Pozabijo
na molitev, na mašo, na obhajilo …
Pogosto tudi zaidejo v slabo družbo
in storijo marsikaj, kar ni prav. Morda
naredijo tudi težke grehe, ki jih pred
starši skrivajo.

Božji otrok pa tudi med počitnicami
vsako jutro reče Bogu dobro jutro s
Gospod pa si želi tudi človeške veli- prisrčno molitvijo. Vsak večer se mu
kodušnosti, saj je z njo tudi računal, za dobro zahvali in ga za greh prosi
ko je storil čudež pomnožitve kruha.
odpuščanja.
Pomislimo samo na ljudi, ki so Jezusu
posodili pet hlebov in dve ribi. Na Zlasti se mu zahvali za lepe dneve povidez je to malo, nevredno upošteva- čitnic vsako nedeljo. Vsako nedeljo
nja, a Gospod je obilno blagoslovil ne le da gre k maši, pristopi tudi k
njihovo velikodušnost.
obhajilu. Jezus mu da moči, da počitKolikokrat tudi ljudje mislimo, da nice res veselo preživi. Tudi če gre
nimamo nič, s čimer bi lahko pomagali na taborjenje ali na morje, je prav,
drugim. Velikokrat mislimo, da ni- da si vzamemo čas za sveto mašo.
mamo nič, s čimer bi lahko dejavno Ker imamo med počitnicami več
sodelovali v župniji ali pri Karitas. časa, je prav, da si ga vzamemo več
Prav današnji evangelij nam govori tudi za Boga. Tako ne bomo potrenasprotno. Naj imamo še tako majhno
bovali dodatnega časa, da se z novim
stvar in naj imamo še tako skromne
veroučni letom ponovno spoprijatelsposobnosti, te postanejo velike, če
jih damo na voljo Bogu in se mu po- jimo z njim, ampak nas bo spremljal
vsem podarimo. Jezus je z neznatnimi nas vseh naših počitniških poteh.
stvarmi, s petimi hlebi in dvema riMOLITEV
bama, nasitil množico. Vedno znova
me preseneča, da si Bog, čeprav je
»Saj bi molil,
vsemogočen, želi sodelovanje človeka.
a nimam časa.«
Tudi pri delitvi kruha je Kristus želel
imeti ob sebi učence. Tega ni storil Ali ste kdaj srečali dva,
sam. Človek, ki se da popolnoma na ki se imata rada, pa tožita,
voljo Bogu, lahko postane za druge da nimata časa za srečanje,
pogovor, za to, da bi bila skupaj?
ljudi simbol upanja in ljubezni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

(Drago Klemenčič)

03. 08. – 10. 08.

NEDELJA * 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA * Gorazd, Kliment ...
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.

PONEDELJEK * Janez M. Vianej, arški župnik * Cecilija in Amata, redovnici
04. 08. 2014

POLZELA 7.00 … za + Evo in Antona PREŠIČEK

TOREK *
05. 08. 2014

SREDA *
06. 08. 2014

Marija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Alojza VASLE (obl.) in vse BEŠERJEVE
… za + Stanislavo ZAVERŠNIK (30. dan) * maš.:
Jezusova spremenitev na Gori * Just in Pastor, mučenca
POLZELA 7.00 … za + Paulo EISBACHER, r. DEŽELAK

ČETRTEK *
07. 08. 2014

PETEK *

J.R., J.K.

Sikst II., papež, mučenec * Kajetan Tienski, duhovnik, r.u.

POLZELA 18.30 … adoracija v tišini pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Pavlo in Josipa GRIVEC
po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice
Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev * Ciriak, diakon

08. 08. 2014 POLZELA 19.00 … za + Avgusta LEŠNIK in vse PUŠNIKOVE

SOBOTA * Terezija B. od Križa (Edith Stein), mučenka, sozavetnica Evrope
09. 08. 2014

ANDRAŽ 13.00 … za rodbini SITAR in ČRETNIK (zlata)
POLZELA 19.00 … za + Franca PUSOVNIK (obl.)
… za + Marka MEKLAVA (1. obl.)

* maš.: J.R., J.K.

NEDELJA * 19. MED LETOM * Lovrenc, diakon, mučenec
10. 08. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Jožeta VERDEVA (obl.)
+ Terezijo ROJŠEK, Franca in Jožeta
+ Marijo VOGA, r. GRADIČ
* maš.: J.R., J.K.

Ne spomnim se, da bi Gospod kdaj govoril o uspehu.
Govoril je le o zvestobi v ljubezni.
Gospod me je poklical k zvestobi v ljubezni.
To je edini uspeh, ki kaj velja.
(bl. Mati Terezija)

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 preDne 15. avgusta, na praznik Marijine- dragocene krvi Kristusove, molitev
ga vnebovzetja, bomo, kakor vsako in somaševanje slovenskih in hrvaških
leto, obnovili posvetitev slovenskega škofov pa bo vodil zagrebški nadškof
naroda Mariji. Ni dovolj, da molitev in kardinal Josip Bozanič. Cena 29 €.
samo zmolimo. Da bomo prejeli du- Prijave sprejemamo v župnišču.
hovnih sadov, se bomo na ta največji
Marijin praznik in na samo posveti- Petrovče vabijo: V četrtek, 14. avgusta,
tev pripravili z devetdnevnico, ki jo na predvečer Marijinega praznika ob
bomo začeli v sredo, 6. avgusta. Ali v 19.30 uri bodo slovesne večernice z
cerkvi ali doma zmolimo desetko mašo, po maši pa procesija z Marijino
rožnega venca: »ki je tebe, Devica, v podobo in lučkami po vasi. V petek,
nebesa vzel«. Lepo bo in priporoča 15. avgusta, na praznik Marijinega
vnebovzetja lepo vabljeni k mašam,
se, da jo družine zmolijo skupaj.
ki bodo ob 6.30., 8.00, ob 10.00 uri
(celjski škof dr. Stanislav Lipovšek)
ZBIRALNA AKCIJA
in ob 12.00 uri. Ob 19.00 uri bo še
V Andražu se že nekaj časa ne oglaša maša za mlade, pri kateri bodo soveliki zvon. Razlog: zlomil se je 'kem- delovala glasbena skupina Dominik,
bel'. Ker je bil enkrat že varjen ga ne bo ki bo po maši imela tudi koncert.
mogoče ponovno popraviti, ampak bo
treba kupiti novega. Strošek ne bo za- KULTURA
nemarljiv. Običajne mašne nabirke
V atriju Doma sv. Jožefa v Celju bo v
takšnega izdatka ne prenesejo. Zato
nedeljo, 10. avgusta, ob 19. uri, večer
vse župljane naprošam, da po svojih
z Nino in Jakom. Nina Strnad, vokal;
močeh prispevate poseben dar za
Jaka Kopač, saksofon; Ivo Umek, klapopravilo zvona. Lahko v zakristiji,
viature, Meta Kočevar, violina.
ključarjem, v kuverti, na župnijski
TRR (0600 0192 1708 815) ... Že v
naprej najlepša hvala!
POČITNIŠKA:
ŠOTORJENJE
Zakrament sv. zakona želita skleniti:
⓵ ženin Gregor Kokot, Polzela in nevesta Anija Satler, Andraž. ⓶ ženin
Jasmin Marjetič, Pod bregom, Breg in
nevesta Lea Pišek, Migojnice, Griže.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Sv. Andražu: Turnšek, Andraž 119;
Kužnik, Andraž 126; Tratnik, Andraž
92b. Na Polzeli: Založe.

Žena razlaga
svoji prijateljici: »Edino, kar me na
počitnicah pod šotorom resnično moti,
je, da ob prepiru z možen ne morem
oditi in za seboj zaloputniti vrat!«

