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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In govoril je:
»Čému naj primerjamo
Božje kraljestvo
ali v kakšni priliki
naj ga ponazorimo?
Kakor gorčično zrno je,
ki je takrat,
ko se vseje v zemljo,
manjše od vseh semen
na zemlji; ko pa se vseje,
raste in postane večje
ko vsa zelišča in
naredi velike veje,
tako da morejo ptice neba
prebivati v njegovi senci.«
(Mr 4, 30-32)

... Življenjska moč je skrita v drobnem
semenu. Odkar ga je sejalec vrgel v
zemljo, je prepuščeno samo sebi.
Ta prepuščenost pa ni slepa.
Modro je zasnovana in
daljnosežno načrtovana.
Naj sejalec spi ali bedi, naj je
zaskrbljen ali brezbrižen,
rastlina (Božje kraljestvo ima
svojo lastno življenjsko pot, ki bo
prej ali slej na skrivnosten način
privedla do zorenja in do žetve.

ALELUJA
ALELUJA

Instant kava. Instant juha. Hitro pripravljena jedila. Kdo jih ne pozna, saj
živimo v nekakšni instant družbi. Vse
bi radi takoj. Naša družba deluje po
načelu: pritisnem na gumb in že se
želena stvar zgodi. To opažamo tudi
pri internetu. Kliknem in že dobim
podatke o vremenu v Avstraliji, stanju
borze v Ameriki, potresu na Japonskem. Sodobna tehnika, ki nam je
tako olajšala življenje, nam je vcepila
tudi miselnost, da stvari dosegamo
z najmanjšim naporom in po najkrajši
poti. Do tod vse lepo in prav. Problem
se pojavi, ko uvidimo, da nekaterih
stvari ne moremo doseči na instant
način, takoj. Ali lahko starši s pritis-

kom na gumb vzgajajo otroka? Morda
mladostnika? Ali morejo tako delati
duhovniki v župniji? Je mogoče težave
v zakonu ali med sosedi reševati na
hitro? Dejstvo, da stvari ne doseže –
oz. problemov ne reši – sodobnega
človeka takoj zbega. Če se mora za
kaj potruditi, misli, da je nekaj hudo
narobe, če že ne obupa ob naporu.
Današnji evangelij pa nam ponudi v
razmislek človeka, »ki vrže seme v
zemljo«. Sejalec opravi svojo dolžnost,
rast pa prepusti Bogu. Ko je posejal
seme, si želi, da bi zraslo in obrodilo
sad. A za to ne more ničesar storiti,
le potrpežljivo in ponižno v upanju
čaka. To pa niso ravno pogostne kreposti v našem času in tako čakanje
ni lahko!
Spominjam se, kako so nekoč ljudje,
ko so se trudili na polju, da so njivo
zorali, zemljo zrahljali in skrbno posejali, dejali: »Mi smo svoje naredili,
sedaj naj še Bog svoje.« In mirno so
čakali v zaupanju v Boga, potem ko
so naredili svojo dolžnost. So pa ljudje,
ki mislijo, da je vse odvisno od njih.
Niso sposobni zaupati Bogu, biti ponižni in potrpežljivo čakati.

ZAUPANJE V BOGA

O papežu Janezu XXIII.
govorijo, da prve dni po
izvolitvi ni mogel spati.
Skrb, ali bo dovolj dobro vodil Cerkev,
ni pustila spanca na njegove veke. Neke noči je le malo zadremal. Sanjalo
se mu je, da je prišel k njemu Kristus
in mu dejal: »Janez, Cerkve ne vodiš
ti, ampak jaz! Kar mirno spi, ko boš
opravil svoje delo!« Od takrat je bil
papež, ki se je s pogumnimi dejanji
zapisal v zgodovino Cerkve, miren.
Opravil je svoje dolžnosti, potem pa
zaupal v Gospoda. Zaupanje v Boga
ne pomeni nedelavnosti. Ne, pomeni,
da bomo storili, kar moramo storiti.
A takoj zatem moramo priznati, da
ni vse v naših močeh.
PROBLEM POLETJA

Poleti mladi marsikje kar
izginemo iz cerkva. Veroučno leto je zaključeno
in do septembra Jezusa pošljemo na
oddih. Poletje je res čas za zabavo, za
nove dogodivščine – Jezus pa se zdi
pravo nasprotje, na njem na videz ni
nič presenetljivega in razburljivega,
vse je že znano, vse že zdavnaj zapiPodoba o gorčičnem zrnu, ki je manjše sano in ničkolikokrat prebrano … Pa
od vseh semen na zemlji, pa nam spo- vendar čutimo, da ga potrebujemo, da
roča, da more Bog iz majhne stvari se izplača vzeti si čas zanj.
narediti veliko stvar. To sporočilo je Čas za Boga si moraš vzeti sam. Ljudi,
za nas veliko upanje. Kristus ga je ki si želijo in iščejo isto kot ti, pa najdeš
ponazoril s podobo iz narave. Ali smo na duhovnih vajah, srečanjih in festise sposobni tudi neuničljivega upan- valih za mlade. Pobrskaj po spletu.
ja, ki nam je tako potrebno v hoji za »Stric Google« pozna ponudbo duhovKristusom in temelji na tem, da Bog nih ponudb. Poletje je polno priredizmore marsikaj storiti?
tev, tudi cerkvenih. Izberi nekaj zase
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem in povabi še prijatelje!

14. 06. – 21. 06.

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.

PONEDELJEK * 15. 6. 2015 * Vid, mučenec * Landelin, opat
POLZELA 7.00 … za + Kristino NÓVAK in ostale JUŽNOVE
… za + Stanislavo HABJAN (obl.) in Gabrijela
* maševala: od. Š.D.; J.K.

TOREK * 16. 6. 2015

* Beno iz Meissna, škof * Marija Terezija Scherer

N.KLOŠTER 18.00 … v čast sv. Jožefmaria Escrivá-ju
POLZELA 19.00 … za + Terezijo JELEN (30. dan)

m.: dr. O.R.

SREDA * 17. 6. 2015 * Rajner, samotar * Terezija, redovnica
POLZELA 7.00 … za + Alojza LUKNERJA (obl.)
… za + Antona POVŠETA

ČETRTEK * 18. 6. 2015

* maševala: od. Š.D.; J.K.

* Gregor Janez Barbarigo, škof

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marijo, Jožefo, Jurija SITAR, 2 Barbari RAMŠAK
… za + Branka KLANČNIKA ter Gelco in Franca
* maševala: od. Š.D.; J.K.

… po maši: molitev za duhovne poklice

PETEK * 19. 6. 2015
POLZELA 19.00 …
…
…
…
ANDRAŽ 20.00 …

* Nazarij, prvi koprski škof * Romuald, opat, r.u.
za + Marka MEKLAVA in Ludvika
za + Zinko TERGLAV (8. dan)
za + Franca GRACL
* maševali: od. Š.D.; J.R., J.K.
po maši: molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
za + Frančiško, Ivana, Marijo PRAPROTNIK

SOBOTA * 20. 6. 2015

* Adalbert, škof * Florentina, devica, opatinja

G. OLJKA 9.00 … po namenu peš romarjev iz Griž
POLZELA 19.00 … za + Alojza CIMPERMANA in starše
… za + Ano in Alojza BELAJ
* maševala: od. Š.D.; J.K.

NEDELJA * 21. 6. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za
za

* 12. MED LETOM * Alojzij Gonzaga, red.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona ŽELEZNIKA
vse + PRUNGLNOVE
* maševala: od. Š.D.; J.K.
+ Alojza, Marijo, Jožeta VASLE, Alojza ŠTRAVSA
+ Alojzijo ŠALAMON (obl.)
* maševala: od. J.R.; L.S.

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

Sveti zakon želita skleniti: ženin Luka V soboto, 20. junija, bo na Brezjah vseBornšek, Polzela in nevesta Karmen slovensko romanje bolnikov, invalidov
in ostarelih. Tudi z našega konca bo
Zajc, Pijava Gorica.
vozil posebni avtobus: s Polzele je
To nedeljo, 14. junija z mašama ob 9. odhod predviden za 7.30. Prispevek
uri v Andražu in 10.30 na Polzeli bo za kosilo in delni prevoz je 17 €. Prizaključek veroučnega leta. Spričevala. jave do ponedeljka, 15. junija: ime in
priimek, naslov, telefon, če rabite
To nedeljo, 14. junija, bosta krščena spremstvo, če potrebujete invalidske
Filip P., Breg in Frida B., Polzela.
pripomočke (voziček, palico, berglo).
V ponedeljek, 15. junija ob 16. uri bo V soboto, 20. junija bodo romanje in
družabno srečanje zakonske skupine. izlet opravili tudi ministranti in OCPZ
Iniciativna skupina za molitev in post 'Cekinčki'. Odhod avtobusa iz Andraža
za domovino že peto leto pred prazni- (Dom krajanov) bo ob 8.30, s Polzele
kom državnosti pripravlja dan molitve (cerkev) pa ob 8.45.
in posta za domovino. Letošnje geslo RAZNO
je: SOS za Slovenijo (svoboda, odgovornost, sočutje), s poudarkom na Skavti stega Prebold-Polzela 1 vabijo
odgovornosti za skupno dobro. Kot to nedeljo, 14. junija ob 12. uri v Prepriprava na rojstni dan naše domo- bold k sveti maši, vse, ki jih skavti
vine bo v času od 16. do 24. junija po zanimajo. Sv. maša ne bo povsem
župnijah potekala molitvena devet- navadna, saj bodo pri njej novinci
dali skavtsko obljubo, kar je poseben
dnevnica.
dogodek, ki se zgodi le enkrat na leto.
V nedeljo, 21. junija, bodo mladi iz Obljubljajo tudi kaj za pod zob.
skupine 'Pota' Slovenija predstavili
svoj poletni projekt potovanja na To nedeljo, 14. junija, ob 16. uri bo v
Madagaskar. Hvaležni bodo, če jim župnijski cerkvi na Polzeli srečanje
bomo s prostovoljnimi prispevki cerkvenih otroških pevskih zborov.
pomagali načrt uresničiti.
V sredo, 24. junija, ob 17. uri bo pri
V nedeljo, 21. junija bodo krščeni Ti- sv. Jožefu nad Celjem sv. maša za dolen R., Polzela; Luka L., Polzela; Urh movino, potem pa ljudsko rajanje. Ob
21. uri bo »pozdrav domovini«, kres
P., Polzela; Ana K., Andraž (Podkraj).
in nadaljevanje rajanja.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Dobrič 36;
Pižorn, Dobrič 37; Ježovnik, Dobrič
33. Na Polzeli: Orova vas.

