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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Sedela pa je
okoli njega množica,
ko so mu rekli:
»Glej, tvoja mati in tvoji
bratje so zunaj in te iščejo.«
Odgovoril jim je:
»Kdo je moja mati
in kdo so moji bratje?«
In ozre se po tistih,
ki so sedeli okoli njega,
in pravi: »Glejte, moja mati
in moji bratje!
Kdor namreč spolni
Božjo voljo, ta mi je brat
in sestra in mati.«
(Mr 3, 32-35)

... Verujemo, česar ne vidimo,
kar pa zrejo naše oči,
je delo tvojega stvariteljskega uma.
Posodili smo ti svoje roke,
da nam po njih vračaš vse,
kar zmoremo narediti dobrega.
Zahvaljujemo se ti,
tudi za stiske in tegobe,
da bomo ob njih
dozoreli za kraljestvo
trajnega miru in sreče.

ALELUJA
ALELUJA

Človek je obdarjen z razumom. Za
svoja dejanja se odloča svobodno in
po lastnem premisleku. Zato samo on
ve, iz kakšnih nagibov je to storil in
ono opustil, eno naredil tako in drugo
drugače. Te odločitve so notranje merilo njegovih dejanja; po teh merilih
so njegova dejanja dobra ali slaba.
Ker je pa večina naših dejanj vidna
na zunaj, dobivajo v očeh ljudi velikokrat drugačno vrednost od tiste,
ki smo jo mi vanje položili. Nekdo, ki
nam je naklonjen, bo tudi naša manj
dobra dejanja presojal dobrohotno;
tisti pa, ki nas nima rad, bo celo v
naših najboljših odločitvah iskal dlako
v jajcu.

Evangelij nam pripoveduje, kako se
je to dogajalo Jezusu. Izganjal je hudobne duhove. To je bilo nekaj tako
izrednega, da je pri množici žel občudovanje. Našli pa so se ljudje – ne
kdorkoli, ampak pismouki iz Jeruzalema – ki so trdili, da Jezus to dela v
povezavi s poglavarjem hudih duhov,
z Belcebubom. Zakaj so to trdili? Ne
zato, ker bi v Jezusovih dejanjih našli
kaj slabega, ampak zato, ker jim on
sam ni bil po volji. Ni izšel iz njihovih
vrst, ni obiskoval njihovih šol, ni se
pridružil njihovi stranki. Med ljudstvom je njegov ugled iz dneva vdan
rasel. Bali so se, da bo njih, pismouke,
popolnoma zasenčil. Treba ga je bilo
črniti in mu vzeti ugled. Kako? Izganjanj niso mogli zanikati, ker jih je
delal javno. Priznati, da izganja z
Božjo močjo, bi pomenilo priznati
njegovo Božje poslanstvo. To bi bilo
za njihovo zaverovanost vase preveč
ponižujoče. Kaj torej storiti? Najbolj
bo, če njegovo početje pripišejo poglavarju hudih duhov.
Časi se spreminjajo. Danes se ljudje
za obstoj hudih duhov malo menijo,
ime njihovega poglavarja Belcebuba
pa našim ušesom zveni smešno. Ne
moremo pa reči, da danes ne bi bilo
pismoukov – ljudi, ki so kaj hitro
pripravljeni na nekoga, ki ga neradi
vidijo, pritisniti opozorilno nalepko:
ta je nor, ta je versko blazen, ta je
nazadnjaški, ta je klerikalec, ta ima
sumljivo preteklost, ta ima nezakonskega otroka, tega nikjer ne marajo
… Te oznake morejo biti kdaj tudi
resnične, vendar: Ali so vedno?
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihuobličje iščem

GOLJ´FIVA KAČA

Kakršnih devetsto let
pred Kristusom je v
Palestini nastala znana pripoved o
Adamu in Evi, o vrtu, drevesu in usodnem sadu, po katerem je človek stegnil roko. V tej skrivnostni pripovedi
pa nastopa še nekdo, skrit za podobo
govoreče kače. Krščanstvo je v tej
prispodobi »Golj'five kače«, kakor bi
rekel Prešeren, prepoznalo satana,
lažnivca in ubijalca. Od vsega začetka
veruje v obstoj satana in hudobnih
duhov. Gre za zlobno, zlohotno nadčloveško svobodo, ki nasprotuje Božji
svobodi. To zlobo nam dokazuje zgodovina, če jo stvarno prebiramo, z
nepregledno vrsto ponavljajočih se
grozovitosti, ki jih ni mogoče razložiti samo s človeško izgubljenostjo.
2. vatikanski koncil je zapisal: »Vso
človeško zgodovino prepleta silovit
boj zoper moči teme; ta boj se je začel
že ob začetku sveta in bo trajal do
zadnjega dne«.
Vendar krščansko oznanilo je oznanilo
o odrešenju, upanju in svobodi. Vse to
nam je pridobil Kristus, zmagovalec
nad angelom teme. Satan še zdaleč ni
v središču naše vere, saj ni enakovreden tekmec Boga, ampak bedni
voditelj poražene vojske. Zato je oznanilo o Kristusu predvsem oznanilo
o osvoboditvi od strahu. Satan namreč
ni Bog, ampak nakaza, gobezdač,
velemojster laži in kamuflaže, to je
umetnosti skrivanja in prikrivanja.
Kot Kristusovi bratje in sestre imamo
stalni vir moči za boj proti temi, zato
ostanimo povezani z Jezusom, ki je
naša pot k osvoboditvi!

07. 06. – 14. 06.

NEDELJA * 7. 6. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 10.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

* 10. MED LETOM * Robert Newminstrski

žive in rajne polzelske in andraške farane
prvoobhajance
+ Jožefo ROJŠEK (obl.) in ostale ROJŠEKOVE
+ Darinko STANKO (1. obl.)
+ Angelo KRIŽNIK
* maševala: od. J.R.; Š.D., J.B.

PONEDELJEK * 8. 6. 2015 * Medard, škof * Viljem Angleški, škof
POLZELA 7.00 … za + Marijo ANDREJC in vse ROJŠEKOVE
… za + Marijo VREČKO in starše
* maševala: od. Š.D.; J.K.

TOREK * 9. 6. 2015
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

* Primož in Felicijan, mučenca * Efrem Sirski, c.u.
za
za
za
za

+
+
+
+

Alojzijo PIŽORN
Andreja ŽGANKA (obl.) in starše ULAGA
Antona, Alojza in Ano KOLAR
Otilijo PARAŠUH (8. dan)
* maš.: od. J.R., Š.D.; J.K.

SREDA * 10. 6. 2015 * Bogumil Poljski, škof * Edvard Poppe, d.p.
POLZELA 7.00 … za + Franca in Frančiško HOJNIK ter Ivanko VAŠL
… za + Štefanijo FUŽIR (obl.) in Franca
* m.: od. Š.D.; J.K.

ČETRTEK * 11. 6. 2015
POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…
ANDRAŽ 20.00 …
…

PETEK * 12. 6. 2015
POLZELA 19.00 …
…
…
…

* Barnaba, apostol * Janez Fakunski, redovnik

adoracija pred Najsvetejšim
za + Antona in Ivanko VAŠL ter Hani TAVČER
za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA
* m.: od. Š.D.; J.K.
za + Martina UMBREHTA (8. dan)
po maši: molitev za duhovne poklice
* Srce Jezusovo * Eskil, muč. * Adelajda, dev. Red.
za + starše, brata in sestre OCVIRK
za + Alojzijo KORBER
za + Alojza ČATERJA
* maševali: od. J.R., Š.D.; J.K.
po maši: molitev, slavljenje za družine

SOBOTA * 13. 6. 2015

* Marijino brezmadežno srce * Anton Padovanski

ANDRAŽ 10.30 … za + Amalijo, Ferdinanda BLAGOTINŠEK, Angelo, Franca ZAJC
POLZELA 19.00 … za + Zdravka ORTLA ter starše ORTL, ŠKET
… za + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČ * od. Š.D.; J.K.

NEDELJA * 14. 6. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za
za

* 11. MED LETOM * Valerij in Rufin, mučenca

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Mileno BLAGOTINŠEK (1. obl.)
+ Antona SITARJA
* maševala: od. Š.D.; J.K.
+ Marijo NÓVAK (obl.), Stanka ml., Terezijo OGRAJENŠEK
+ Jožeta JELENA
* maševala: od. J.R.; L.S.

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

V soboto, 20. junija, bo na Brezjah vseslovensko romanje bolnikov, invalidov
in ostarelih. Tudi z našega konca bo
vozil posebni avtobus: s Polzele je
odhod predviden za 7.30. Prispevek
za kosilo in delni prevoz je 17 €. PriTo nedeljo, 7. junija, bo zaradi 1. sv. jave do ponedeljka, 15. junija: ime in
obhajila v Andražu maša ob 10. uri. priimek, naslov, telefon, če rabite
spremstvo, če potrebujete invalidske
Ob obletnici ustanovitve celjske ško- pripomočke (voziček, palico, berglo).
fije bo to nedeljo, 7. junija ob 18. uri,
v celjski stolnici evharistično slavje. RAZNO
Najprej bo slovesna škofova maša,
nato evharistična procesija od stol- To nedeljo, 7. junija, ob 15. uri, bo na
nice do Marijine cerkve, kjer bo na grobišču, pri spominskem križu v MaPrešernovi ulici evharistična pobož- rija Reki (ob cesti Prebold - Trbovlje),
sv. maša za žrtve vojnega in povojnega
nost in blagoslov z Najsvetejšim.
nasilja. Voditelj bo v.v., dr. Jože Plut.
V petek, 12. junija, ob 19.30 se bo na
V soboto, 13. junija, ob 19.30 bo v
Teharjah pričelo celonočno zahvalno
dvorani Osnovne šole Prebold večer
romanje mladih treh škofij (Ce, Mb, MS)
prijetne glasbe. Akademski in ljubiob 5. obletnici Slovenskega Evharisteljski pevci bodo v družbi pianistov,
tičnega kongresa. Pot: Teharje - Celje,
godalnega kvarteta in pihalnega orSveti Duh. Kateheza: škof dr. A. Jamnik.
kestra zapeli najbolj znane napeve iz
Adoracija: taizejski napevi. Jutranja
Figarove svatbe, Traviate, Netopirja
maša: nadškof mag. A. Cvikl. Zajtrk.
in drugih priljubljenih del. Vstopnice
V soboto, 13. junija bo krščena Ma- 8 € (Turistično-informacijski center
laika Z., Dobrič, (Dol pri Ljubljani). Žalec, cvetličarna Jerman, Prebold,
župnišče župnije Prebold.
V nedeljo, 14. junija z mašama ob 9.
Skavti stega Prebold-Polzela 1 vabijo
uri v Andražu in 10.30 na Polzeli bo
v nedeljo, 14. junija ob 12. uri v Prezaključek veroučnega leta. Spričevala. bold k sveti maši, vse, ki jih skavti
Sveti zakon želijo skleniti: ženin Matej
Lukan, Ločica ob Savinji, nevesta
Urška Ilovar, Celje, sv. Danijel; ženin
Aleš Misja, Breg pri Polzeli, nevesta
Nataša Brglez, Bukovje, Stranice.

V nedeljo, 14. junija, bosta krščena
Frida B., Polzela in Filip P., Breg.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zidarn, Andraž 57/b; Koper, Andraž 26; Praprotnik, Andraž
57/d. Na Polzeli: Orova vas.

zanimajo. Sv. maša ne bo povsem
navadna, saj bodo pri njej novinci
dali skavtsko obljubo, kar je poseben
dogodek, ki se zgodi le enkrat na leto.
Obljubljajo tudi kaj za pod zob.
V nedeljo, 14. junija, ob 16. uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli srečanje
cerkvenih otroških pevskih zborov.

