Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Anselm Gr
31. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Peter pa ga je vzel v stran
in mu začel braniti:
»Nikakor, Gospod,
to se ti ne sme zgoditi!«
On pa se je obrnil
in Petru rekel:
»Pojdi od mene, satan!
V spotiko si mi,
ker ne misliš na to,
kar je Božje,
marveč na to,
kar je človeško.«
(Mt 16, 22-23)

Križ vodi v svetlobo, po vsakem
velikem petku je namreč velika noč.
V tem je nedojemljiva skrivnost …
Zgodi se, da ljudje v največjem trpljenju
in v najtemnejši noči skozi vso bedo
in bolečine nenadoma zagledajo
Boga – in se z njim srečajo.
Dogaja se, da se premagani ljudje
včasih zahvaljujejo za križ,
ki so ga morali nositi.
Tako lahko Bog trpečemu
podari moč in tolažbo,
po njem najde smisel,
nudi mu možnosti
in odpira
bodočnost.

Ne zgodi se poredkoma, da si ljudje
zamislimo neki načrt, neko pot, kako
naj teče naše življenje. Včasih podoben načrt naredimo celo za življenje
drugih: starši za otroke, diktatorji za
življenje naroda. S tem znajo močno
škodovati drugim. Najbrž poznamo
primere zagrenjenih otrok ali vsaj
velike napetosti med otroki in starši,
ko so slednji zahtevali, naj gredo v
neko (višjo) šolo, ki pa mladim niti
najmanj ni ustrezala. Pustili so šolo
in morda celo zavozili življenje. Kdo
ne pozna diktatorjev, ki so si zadali
načrt 'nacionalsocialistične čiste rase'
ali 'komunističnega raja na zemlji',
pa so, da bi ju uresničili, pobili in spra-

vili v nesrečo milijone nedolžnih. So
ljudje, ki naredijo projekte in celo hočejo, da Bog potem stopi na njihovo
stran in jih podpre, pa naj si zamislijo
še tako neumno stvar. Sliši se smešno,
a je tako, da na neki način oni Bogu
»določajo«, kaj naj stori.

ŠOLA KRIŽA

Vedimo, da nihče ne zna
in ne zmore pomagati
nositi križa drugemu, če
ni sam prej dolgo hodil
v Jezusovo šolo križa! …
Kaj je bolezen, kaj pomeni biti odrinjen, nepoznan, kaj je sramota in
nerazumevanje, kaj je življenjski brodolom ali izguba ljubljenih … Vse to
more vedeti le nekdo, ki je vsaj delček
tega sam izkusil. Kaj ve tisti, ki ni trpel!? Bore malo! Človek, poln moči in
življenjske sile, navadno težko razume
trpečega in preizkušanega. Šele trpljenje nam pomaga, da vidimo in razumemo, da smo blagi, dobri in pripravljeni pomagati. Samo kdor je sam
izkusil, kako je nositi težo križa, bo
našel pravo besedo, ki potolaži in
dvigne trpeča srca. Umetnosti tolažbe
se namreč ne moremo naučiti iz knjig,
ampak samo iz življenja. Pogumno
sprejmimo svoj križ in opogumljajmo
tiste, ki obupujejo pod težo svojega.

V današnjem evangeliju ima apostol
Peter odločilen načrt, popoln projekt,
kaj naj Jezus naredi v življenju. Z
drugimi učenci si je zamislil, da bo
Jezus kralj, oni njegovi ministri, ki
bodo sedeli 'eden na njegovi desnici,
eden na levici'. Vladali bodo skupaj
z njim in imeli velik vpliv. Zato se
zelo začudijo, ko jim Kristus začne
razodevati, 'da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti, … da bo
moral biti umorjen in tretji dan vstati'
(Mt 16,21). Njihovi projekti so v tem
trenutku ogroženi. Zato Peter stopi
h Kristusu in mu brani, da bi to storil.
Tu se »spopadeta« dve logiki: Petrova
in Kristusova. Kristus hoče pokazati
na logiko ljubezni. On nas tako ljubi,
da se njegova ljubezen ne ustavi niti
pred žrtvijo in trpljenjem. Hoče poPo: J. Kužniku.
kazati na življenjsko resnico, da mora
prava ljubezen prej ali slej trpeti, biti
MISEL
pripravljena na žrtvovanje. Prava
ljubezen bo morala tako kot Kristu... Bog je človeka
sova iti na križ, vstopiti v veliko noč.
ustvaril tako, da
A samo taka ljubezen prinaša odrelahko ljubi in sovraži, si nekaj zaželi
šenje.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem ali zaničuje, da ga stvari privlačijo ter
da se drugih boji in da je poln veselja,
žalosti ali poln jeze. Človek v globini
... Kakor je glina odvisna od zamisli svojega srca vedno ljubi dobro in solončarja, kakor je vetrnica odvisna od vraži zlo – ali tisto, o čemer meni, da
smeri vetra, kakor otroci izvirajo iz je takšno.
svojega očeta, tako smo mi vsi tesno
katekizem za mlade
(KKC 1762–1766, 1771–1772)
povezani s teboj, Gospod. Hvala!

31. 08. – 07. 09.

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
15.30 … 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.
+ Ivana PUCKMEISTRA (po pogrebu)

PONEDELJEK * Egidij (Tilen), opat * Brezjanska Mati Božja – obl. kronanja
01. 09. 2014

POLZELA 7.00 … za + Alojza CIMPERMANA (1. obl.)
… za + družino DUŠIČ

TOREK *
02. 09. 2014

SREDA *
03. 09. 2014

Marjeta, devica, Mučenka * Antonin, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Antona PESJAKA
16.00
za + Milana VASLETA (pogrebna)
Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj * Bazilisa, mučenka
POLZELA 7.00 … za + Karolino JAZBEC

ČETRTEK *
04. 09. 2014

PETEK *

* maš.: J.R., J.K.

Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok

POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
… za + Angelo KUNTARA in vse njene
* maš.: J.R., J.K.
… po maši molitev za duhovne poklice
Mati Terezija, redovnica, redovna ustanoviteljica

05. 09. 2014 ANDRAŽ 17.30 … izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
18.00 … v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 18.45 … izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
19.15 … za + Rozalijo in Andreja KORBER
… za + Stanislava GROBELŠKA
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.R., J.B. J.K.

SOBOTA *
06. 09. 2014

Zaharija, prerok * Favst, mučenec * Bertrand, redovnik

POLZELA 16.00 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
19.00 … za + Franca ŠPILERJA (1. obl.)
… za + Rudolfa PUSTINEKA (obl.)
* maš.:

J.R., J.K.

NEDELJA * 23. MED LETOM * Marko Križevčan, mučenec
07. 09. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Rafka UMBREHTA in vse URAJEKOVE
+ Angelo in Jakoba REBERNIK
+ Ivana Janija KRAJNCA, vse pok.
REPINOVE in TANJŠEKOVE
* m.: J.R., J.K., L.S.
10.30 … za + Mirka in Angelo KRIŽNIK
… za + Boštjana JELENA (1. obl.)
… za + Ivana PUCKMAISTRA
* maš.: J.R., J.B., J.K.

OBVESTILA - VABILA

Poročiti se želita: ženin Matic Kreča,
Zajasovnik, Vransko in nevesta Daša
Košec, Ločica ob Savinji, Polzela.
V četrtek, 4. septembra bo pri sv. Jožefu v Celju Pastoralni tečaj. Začetek
ob 9. uri. Trajanje do kosila. Naslov:
Laik kot voditelj. Vabljeni vsi laiški
sodelavci po župnijah. Predhodne
prijave niso potrebne.

APOSTOLAT MOLITVE
SEPTEMBER

Splošni: Da bi duševno prizadeti bili deležni ljubezni
in pomoči, ki ju potrebujejo
za človeka vredno življenje.
Misijonski: Da bi se kristjani po navdihu Božje besede angažirali v službi
ubogim in trpečim.

Slovenski: Da bi vzgojne ustanove
posredovale mladim vrednote, ki pleV soboto, 6. septembra bo v Ludbregu
menitijo glavo in srce.
pri Varaždinu veliko romarsko srečanje, ki ga bosta vodila celjski škof KULTURA
Stanislav Lipovšek in zagrebški nadKulturno društvo Andraž preko svoškof in kardinal Josip Bozanič.
jega odbora Družina poje, organizira
V soboto, 6. septembra ob 19. uri bo danes, 31. avgusta ob 14.30 tradiciov Martinovi sobi sestanek Župnijske nalno 31. družinsko petje pod motom
karitas Andraž.
'Peli so jih mati moja'. Nastopilo bo
V nedeljo, 7. septembra bo v Bresta- 17 družinskih pevskih skupin iz vseh
nici škofijsko srečanje bolnikov in pokrajin Slovenije. Vljudno vabljeni,
invalidov. Molitvena ura pred sveto da si prireditev ogledate in prisluhnete družinskemu petju. Po prireditvi
mašo se bo pričela ob 14. uri.
bo družabno srečanje pevcev in posROMANJE
lušalcev ob zvokih ansambla Toneta
Župnija Andraž organizira v soboto, Rusa.
20. in v nedeljo 21. septembra tradiciKATEHETSKA PASTORALNA Š.
onalno dvodnevno jesensko romanje:
Srednja Dalmacija (Split), Primošten. Katehetsko pastoralna šola vabi k
Cena 125 €. Prijave v zakristiji ali po vpisu v šolskem letu 2014/15 vse,
telefonu 031 331 411 (Stane) do za- ki jih zanimajo teološka vprašanja,
sedbe mest na avtobusu. Program v vprašanja človeka, Cerkve, sveta in
oglasni deski!
Boga. K vpisu ste vabljeni tudi vsi, ki
že poučujete verouk ali si želite posSKRB ZA CERKEV
tati katehist/katehistinja ali voditelj
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. biblične skupine. Informativni dan
Sv. Andraž: Maver, Andraž 36; Maver, za celjsko škofijo bo v petek, 19. sepAndraž 39; Atelšek, Andraž 40/a.
tembra ob 16. uri v Domu sv. Jožefa,
Polzela: Breg pri Polzeli
Plečnikova 29, Celje.

