Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
7. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Povem vam tudi:
»Ako se na zemlji dva
izmed vas zedinita
v kateri koli prošnji,
jima bo moj Oče,
ki je v nebesih, vse storil.
Kajti kjer sta dva ali so trije
zbrani v mojem imenu,
tam sem jaz
sredi med njimi.«
(Mt 18, 19-20)

ANGELSKA
V bogoslužju je v četrti evharistični
molitvi v hvalospevu Očeta rečeno:
»Samo ti si dober, ti si vir življenja.
Zato si vse ustvaril, da bi svoje stvari
napolnil z blagoslovom in da bi mnoge
razveselil s sijajem svoje luči.
Pred teboj stoje neštete množice
angelov, ki ti noč in dan služijo,
gledajo slavo
tvojega obličja
in te nenehno
poveličujejo.
Z njimi te
tudi mi veselo
slavimo in po
našem glasu vse
stvarstvo
pod nebom.«

Če kdo stori kaj narobe, je naša dolžnost, da ga opomnimo. Dejstvo pa
je, da neradi opozarjamo bližnje na
napake, ampak »zaradi ljubega miru«
raje molčimo, saj ni lahko opominjati
drugih. Če se človeku približamo z
ostrino, lahko stvari samo poslabšamo.
Nelson Mandela v svoji avtobiografiji
opisuje svoj zapor na otoku Robben.
Nekega dne so ga poklicali v glavno
pisarno. Otok je obiskal general in je
želel vedeti, ali imajo zaporniki kaj
pritožb. Pri pogovoru je bil navzoč
tudi Badenhorst, vodja zaporov, ki
so ga zaporniki sovražili. Mandela je
mirno, a prepričljivo in po resnici

povedal obiskovalcu, nad čem se
zaporniki najbolj pritožujejo. Upravnikovemu grehu krivičnosti ni hotel
dodati še svojega greha sovraštva ali
jeze. General si je natančno zapisal
pritožbe, ki so se v veliki meri dotikale
upravnikovega ravnanja. Naslednji
dan je prišel Badenhorst k Mandeli
in dejal: »Zapuščam otok. Rad bi vam
samo še zaželel srečo v življenju.«
Ob teh besedah je Mandela osupnil.
Pozneje je pripovedoval: »Bil sem
presenečen. To mi je povedal kot
človek in prvič je pokazal svojo človeško plat. Zahvalil sem se mu za
dobre želje in tudi njemu zaželel
srečo pri njegovih prizadevanjih.«
Mandela je o tem dogodku še dolgo
premišljal. Gotovo je bil Badenhorst
neusmiljen upravnik, a prav to srečanje razodeva, da je obstajala še
druga plat njegove osebnosti, ki je
bila do takrat zakrita. Zato Mandela
sklene: »To je bil koristen opomin,
da nosijo vsi ljudje srčiko samospoštovanja, in če se dotaknemo njihovega
srca, se lahko spreobrnejo.«
Približati se drugim in jih opomniti
zahteva pogum in modrost. V prvih
časih krščanstva so zelo poudarjali
bratsko opominjanje, kar izhaja tudi
iz današnjega evangelija. Zanimivo
je, da so opominjanje imeli za dobro
delo. Če torej vidimo, da brat greši,
ne govorimo tega drugim (ne opravljajmo), ampak to povejmo njemu.
Če tudi to ne pomaga, ne govorimo
o napakah povsod, ampak povejmo
duhovnemu človeku (Cerkvi). Vedno
pa prosimo Gospoda, da bi opominjali
v ljubezni in nikoli s sovraštvom ali
v jezi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

BRATSKO
OPOMINJANJE

Bratsko opominjanje
se je razvilo med
menihi, v duhovnem
ozračju. Iz njihovih
spoznanj lahko potegnemo nekaj napotkov. Bratsko opominjanje je moralo
vsebovati ljubezen, saj je bilo del dobrodelne dejavnosti. Brata ne smeš
opomniti, če ga sovražiš, in tako, da
bi ga ponižal. Tedaj ga zagreniš in
se zapre pred teboj. Nikoli ne smeš
opominjati v jezi. Če bi menih na napačen način opomnil drugega meniha,
bi morali drugi opomniti njega, da ne
ravna prav z bratom.
Danes se izogibamo bratskega opominjanja najbrž zato, ker največkrat
opominjamo s sovraštvom in v jezi.
Najbližjim izrečemo besede, dokler
smo še jezni, in ne počakamo, da bi
se »ohladili«. To pa ni več bratsko
opominjanje.
B. Rustja

MISEL

Premnogim kristjanom je bila in je
še danes misel na angele varuhe v
veliko oporo pri resnem prizadevanju
za življenje po evangeliju. Sv. Bernard
vzklika: »Pazi nase! Kajti ob vseh tvojih potih ti stojijo ob strani angeli,
kakor jim je bilo ukazano. V vsakem
prenočišču, v vsakem kotičku imej
spoštovanje pred svojim angelom!
Kako neki bi si upal storiti v njegovi
navzočnosti kaj takega, česar bi si ne
upal storiti v moji navzočnosti?«....

07. 09. – 14. 09.

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

POLZELA

9.00 … za
… za
… za
10.30 … za
… za
… za

+
+
+
+
+
+

Ivana, Janija KRAJNCA, REPINOVE, TANJŠEKOVE
Rafka UMBREHTA, vse URAJEKOVE
Angelo in Jakoba REBERNIK
* m.: J.R., J.B., L.S.
Mirka in Angelo KRIŽNIK
Boštjana JELENA (1. obl.)
Ivana PUCKMAISTRA
* maš.: J.R., J.B., J.K.

PONEDELJEK * Marijino rojstvo – mali šmaren * Serafina, vdova, red.
08. 09. 2014

POLZELA 7.00 … za + Stanka NOVAKA (30. dan)
ANDRAŽ 18.00 … v dober namen
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Slavka HADŽIČ
… za + Marijo FLIS (7. dan)

TOREK *
09. 09. 2014

SREDA *
10. 09. 2014

Peter Klaver, jezuit, misijonar * Friderik Ozanam, laik

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za

PETEK *

+
+
+
+

Zofijo KLEMENČIČ (pogrebna)
Marijo PIHLER (7. dan)
Miloša FRANJKOVIČA (30. dan)
Ivana VASLETA
* maš.:

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

Nikolaj Tolentinski, spokornik * Pulherija (Leposlava), cesarica
POLZELA 7.00 … za + Marijo in Franca PFEIFER
… za + Ivana KRTA (obl.) in Jožefo

ČETRTEK *
11. 09. 2014

* maš.: J.R., J.K.

* maš.: J.R., J.K.

Prot in Hijacint, mučenca * Bernard in Bonaventura, red.

POLZELA 19.00 … za + Antona KOKOVNIKA (obl.) in Rozalijo
… za + Milana VASLETA (8. dan)
… za + Marka MEKLAVA
* maš.: J.R., J.B. J.K.
Marijino ime * Tacijan, mučenec * Gvido, cerkovnik

12. 09. 2014 POLZELA 19.00 … za + Miro ŽOHAR in vse pok. sorodnike
… za + Štefko VASLE in Jerneja (obl.)

… za + Marijo BLAGOTINŠEK

SOBOTA *
13. 09. 2014

* maš.: J.R., J.B. J.K.

Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj * Amat, opat

POLZELA 14.30 … za
19.00 … za
… za
… za

srečo in blagoslov v družini (poročna)
+ Franca (obl.), Faniko in stare starše JELEN
+ Vido HLEP in vse POSEDELOVE
+ Tanjo TERGLAV VARGA (30. dan)
* J.R., J.B., J.K.

NEDELJA * 24. MED LETOM – POVIŠANJE SV. KRIŽA * Notburga
14. 09. 2014

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Valentina BRUNŠKA
POLZELA 10.30 … za + Terezijo PAINKRET
… za + Romea TAVČER
* maš.: J.R., J.B., L.S.
… za + Betko PIŽORN
G.OLJKA 10.30 … po namenu romarjev

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

Poročiti se želita: ženin Boštjan Vindiš, Župnija Andraž organizira v soboto,
župnija Tabor, prej Polzela in nevesta 20. in v nedeljo 21. septembra tradiciBiserka Štekovič, Rakovlje, Braslovče. onalno dvodnevno jesensko romanje:
Srednja Dalmacija (Split), Primošten.
To nedeljo, 7. septembra bo v Bresta- Cena 125 €. Prijave v zakristiji ali po
nici škofijsko srečanje bolnikov in telefonu 031 331 411 (Stane).
invalidov. Začetek ob 14. uri.
V ponedeljek, 8. septembra po večerni STIČNA MLADIH 2014
maši bo redna seja ŽPS Polzela.
V soboto, 20. septembra bo v Stični
V soboto, 13. septembra ob 9. uri se bo spet srečanje mladih. Vozil bo posebni
v Petrovčah pričel škofijski molitveni avtobus: izpred Doma krajanov v Andražu ob 7.30; izpred cerkve na Poldan za duhovne poklice. Vabljeni!
zeli ob 7.45. Prispevek za podporo
Ob začetku novega pastoralnega leta Stični in prevoz je 10 € (kdor zmore).
ste v soboto, 13. septembra k sv. maši Prijave pri katehistinji Andreji ali
ob 19. uri vabljeni prav vsi župnijski župniku na j.kovacec@gmail.com.
sodelavci. Odzovite se, da bomo skupaj prosili blagoslova za uspešno delo! KATEHETSKA PASTORALNA Š.
Prihodnjo nedeljo, 14. septembra ob Katehetsko pastoralna šola vabi k
vpisu v šolskem letu 2014/15 vse,
10.30 bo maša tudi na Gori Oljki.
ki jih zanimajo teološka vprašanja,
V Andražu vabimo v ministrantske vprašanja človeka, Cerkve, sveta in
vrste nove člane. Najbolj računamo Boga. K vpisu ste vabljeni tudi vsi, ki
na letošnje prvoobhajance. V soboto, že poučujete verouk ali želite pos20. septembra ob 17. uri bodo oboji, tati katehist/katehistinja ali voditelj
stari in kandidati, imeli srečanje.
biblične skupine. Informativni dan
bo v petek, 19. septembra ob 16. uri
DOBRODELNOST
v Domu sv. Jožefa, Plečnikova 29, CE.
Za popravilo zvonov v Andražu je doslej svoj dar oddalo 48 družin oz. po- VEROUK 2014/15
sameznikov; za popravilo strehe na Letošnje veroučno leto bomo pričeli v
župnijski cerkvi na Polzeli pa 53 ver- nedeljo, 14. septembra z mašama ob
nikov. Vsem najlepša hvala! Akcija 9. in 10.30 uri. Takrat bo objavljen tudi
pa še zdaleč ni zaključena, zato vabi- urnik. Ta teden pa bo vpis k verouku
lo in prošnja vsem ostalim še velja. za 1. razred in možnost nakupa veroučnih potrebščin za vse razrede: na
SKRB ZA CERKEV
Polzeli v župnišču, v torek od 9. do
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 12. ure, v četrtek od 13. do 15. ure in v
Sveti Andraž: Melanšek, Andraž 49; petek od 9. do 14. ure; v Andražu v
Melanšek, Andraž 50/a; Verdev, An- župnijski pisarni v ponedeljek od 16.
draž 35/b. Polzela: Breg pri Polzeli. do 18. ure in v torek od 14. do 15.45.

