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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Pa tudi jaz tebi povem:
Ti si Peter (Skala) in na to
skalo bom sezidal
svojo Cerkev in
peklenska vrata
je ne bodo premagala.
Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva,
in kar koli boš
zavezal na zemlji,
bo zavezano v nebesih;
in kar koli boš
razvezal na zemlji,
bo razvezano v nebesih.«
(Mt 16, 18-19)

Apostol Peter v evangeliju (upam, da
tudi v našem imenu) ponudi edini
pravi odgovor: »Ti si Kristus, sin živega Boga.« Dva tisoč let po tako temeljitem odgovoru pa ljudje še vedno
govorijo, kako je Kristus najboljši
človek, prvi komunist, da je v sebi
združeval največ pozitivnih energij,
da je bil guru … In to dva tisoč let po
edino možnem pravem odgovoru!
Morda bo kdo vprašal, ali je sploh
pomembno odgovoriti na zastavljeno
vprašanje. Pa je! To nam kaže tudi
Petrov primer.

Kristus apostola Petra postavlja za
vidno znamenje Božje trdnosti.
Peter prizna Kristusa za Božjega Sina
in se mu da v službo. Prosimo,
da bi se vedno zavedali,
da nas pri našem
poslanstvu podpira Bog,
naša edina in
prava trdnost,
od katerega
prejemamo
smisel in moč
za svoje
bivanje. V tistem trenutku, ko apostol Peter

prizna Kristusa za Božjega Sina, mu
Kristus da identiteto, mu pove, kdo
je on: »Ti si Peter, Skala,« in mu zaupa
poslanstvo: »In na to skalo bom sezidal svojo Cerkev. Dal ti bom ključe
nebeškega kraljestva«.

TEMELJ VERE

Z vero v Kristusa iti
skozi življenje, to ne
pomeni, da bi hoteli
posnemati in ponavljati, kar je Jezus v
svojem času rekel in
storil. V našem času to pomeni dopustiti, da nas v težavah in lepotah tega
časa navdihuje Jezusovo veselo oznanilo. Pomeni, da se v svetu tega časa
z gorečo Jezusovo ljubeznijo zavzemamo za to, kar je prav, in da gledamo
na današnje ljudi s pozorno naklonjenostjo, ki jo je izkazoval Jezus.

Danes številni ljudje ne vidijo smisla
svojega življenja, ker nimajo prave
podobe o sebi, nimajo identitete (se
je kdaj več govorilo o krizi identitete,
kot se govori danes?!) in ne vedo, kaj
bi počeli v življenju. Kriza identitete
rojeva krizo smisla bivanja. Ali ni v
našem času tako malo smisla, ker ne
priznamo (D)drugega in ne priznamo
Kristusa za Božjega Sina? Nekateri
Če je Kristus tisti temelj naše vere, je
se bojijo to storiti. Le zakaj?
ta postavljena na trdno skalo, skalo
Papež Benedikt XVI. je ob nastopu kakršna je bil Peter v svojem neomajpapeške službe dejal: »Kristus niče- nem priznanju Jezusa. S svojim zglesar ne vzame, daje pa vse. Kdor se dom in odgovorno nalogo vodenja
mu daruje, dobi stoterno povrnjeno.« zaupane mu Cerkve, je tista svetla
To vidimo tudi pri apostolu Petru v točka, ki kaže, v katero smer moramo
današnjem evangeliju. Kristus ne hoditi in oblikovati svojo vero.
odvzema svobode, ampak daje smisel
življenju. Kajti ko dobi človek živ- Stopati za Kristusom, ga v slehernem
ljenjsko poslanstvo, dobi tudi smisel trenutku priznavati, ni vedno lahka
bivanja. Največji in najvišji smisel naloga. A ko zabrišemo dvome in na
življenju pa daje Kristus, ker daje prvo mesto postavimo zaupanje in
najvišje poslanstvo: sodelovati pri trdo vero, je korak lažji.
njegovem odrešenjskem delu.
Apostol Peter je v veliki meri deležen
tega poslanstva, saj bo vodil Cerkev.
Peter pomeni skala. Skala pa predstavlja trdnost, prava in resnična
trdnost pa je v Bogu. On daje trdnost
našemu življenju in samo v njem najdemo moč in zavetje.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MISEL

Kaj vse bi se spremenilo v naši
družbi, če bi tisti odstotek
Slovencev, ki redno prihaja k maši,
dosledno ravnal, govoril in mislil v
duhu in luči evangelija! Kakšna
preoblikovalna moč bi to bila!
(Janez Zupet)

24. 08. – 31. 08.

NEDELJA * 21. MED LETOM * Natanajel (Jernej), apostol
24. 08. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Friderika ZABUKOVNIKA (30. dan)
+ Angelo (obl.), Vincenca, ostale ZAGORIČNIKOVE
+ Anico in Stanka KOŠEC
* maš.: J.R., J.K.

PONEDELJEK * Ludvik IX., Francoski, kralj * Jožef Kalasanc, duh., r.u.
25. 08. 2014

POLZELA 7.00 … za + Marico KOTNIK ŠIPEC (1. obl.)
… za + Karla ZAVRŠNIK

TOREK *
26. 08. 2014

SREDA *
27. 08. 2014

Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica * Zefirin, papež

POLZELA 19.00 … za + Rudija VIDMAJERJA ter Danija in Rozalijo
… za + Ivano RAZBORNIK (1. obl.)
* maš.: J.R., J.K.
Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof
POLZELA 7.00 … za srečen zakon
…

ČETRTEK *
28. 08. 2014

PETEK *
29. 08. 2014

* maš.: J.R., J.K.

Avguštin, škof, cerkveni učitelj * Pelagij Istrski, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Tanjo TERGLAV VARGA (8. dan)
… za + Vikija BELOGLAVCA

* maš.: J.R., J.K.

Mučeništvo Janeza Krstnika * Sabina, mučenka
POLZELA 19.00 … za + Frančiško DROBNAK (obl.) in ostale
… za + Štefana OKORNA, starše, vse ostale
* maš.: J.R., J.K.

SOBOTA *
30. 08. 2014

Feliks (Srečko), mučenec * Alfred Ildefonz Sghuster, škof

G.OLJKA 11.00 … v zahvalo in dober namen
POLZELA 19.00 … za + Milana CIMPERMANA in starše
… za + Alojza in Ano BELAJ
* maš.:
za + Jožeta KRONOVŠKA

J.R., J.B., J.K.

NEDELJA * 22. MED LETOM * Rajmund Nonat, redovnik, kardinal
31. 08. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana DUŠIČA
+ Antona in Terezijo OREL, Jožeta PRISLANA
+ Ivanko ROJŠEK (obl.) vse ROJŠEK-CVENK
+ Silvo in Slavka HOFMAN
* maš.: J.R., J.B., J.K.

Tvoj vrč se enako napolni, če vodo
zajameš iz skromnega vodnjaka
ali iz prostranega oceana.

(indijska modrost)

OBVESTILA - VABILA

Poročiti se želita: ženin Miha Prosen,
Celje in nevesta Tjaša Žnidar, Ločica
ob Savinji, Polzela. Poroka v soboto.
Zadnjo avgustovsko nedeljo popoldne
bo v Andražu tradicionalna glasbena
prireditev »Družina poje«.
V nedeljo, 31. avgusta bo v cerkvi sv.
Jožefa v Celju koncert Čudars Draksler dua. Kaja Draksler, orgle; Mattiss
Čudars, električna kitara. Pričetek ob
19. uri. Vstop prost.
PASTORALNI TEČAJ

ROMANJE

Kulturni center sv. Martin
Tourski in Aritours nas v
soboto,18. oktobra vabita
na romanje po evropski
kulturni romarski poti sv. Martina
v Sombotel. Duhovna vodja bosta:
murskosoboški škof dr. Peter Štumpf
in pater dr. Edvard Kovač. Odhod avtobusa v jutranjih urah. Vožnja na
Madžarsko v SOMBOTEL, rojstni kraj
svetega Martina. Ogled najstarejšega
pokopališča tega dela Evrope, škofijske palače, mestnega trga s kipom
sv. Trojice in cerkve, ki naj bi bila
sezidana na mestu, kjer se je rodil
sv. Martin. Maša. Nadaljevanje poti
do bližnjega kraja JAK, kjer je pri cerkvi sv. Jurija ena od postaj poti Via
Sancti Martini med Sombotelom in
Toursom v Franciji. Vožnja po Porabju.
Središče teh dvojezičnih krajev je ZG.
SENIK. Skupno središče Porabskih
Slovencev pa je zgodovinsko mesto
MONOŠTER. Postanek v kulturnem
domu Lipa kjer se nahaja tudi uredništvo slovenskega časopisa, gostišče
in hotel.
Cena romanja je 35 €. Prijave zbiramo
tudi v našem župnišču .

Vsi laiški sodelavci po župnijah, ste v
četrtek, 4. septembra lepo vabljeni na
Pastoralni tečaj pri sv. Jožefu v Celju.
Začel se bo ob 9.00 in bo trajal do
kosila. Naslov je: Laik kot voditelj.
V uvodnem predavanju bo prof. dr.
Andrej Šegula podal teološke temelje
laikata. Laiki na svoji poti odrešenja
potrebujejo duhovnika in duhovnik
pri svojem poslanstvu potrebuje
laike. Tako sta obe službi potrebni
že po svoji naravi in se dopolnjujeta.
Vsaki službi je potrebno dati njeno
pravo vlogo, ne le zaradi pomanjkanja duhovnih poklicev, ampak že
po naravi poklicanosti in po krstnem Hvala vsem, ki ste se že
dostojanstvu. V nadaljevanju bosta odzvali in prispevali
dva koreferata: Aleš Primc in Dani svoj dar za obnove ...
Siter bosta predstavila lastno izkustvo
dela v Cerkvi, možnosti in težave.
MISEL

Vsak dan moramo sprejeti,
kakor da je zadnji,
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. a ga preživeti z vero in
Sv. Andraž: Dušič, Andraž 118; Dušič, odgovornostjo,
Andraž 118/a; Zabukovnik, Andraž kakor da bi bila pred nami
114/a. Polzela: Založe.
še velika prihodnost.
(D. Bonhoeffer)
SKRB ZA CERKEV

