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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Prime deklico za roko
in ji ukaže: »Talíta kum« –
kar pomeni:
»Deklica, rečem ti, vstani!«
In deklica je brž vstala
in hodila; imela je namreč
dvanajst let.
Obšla jih je silna groza.
In ostro jim je zabičal,
naj tega nihče ne zve;
in rekel je, naj ji dajo jesti.
(Mr 5, 41-43)

Hvaljen bodi, moj Bog,
da si me osvobodil malikovanja.
Podarjaš mi milost, da molim le tebe
in ne umetnih bogov.
Osvobajaš me ideologij,
ki služijo same sebi,
in predstav, ki so izmišljene,
iz virtualnega sveta,
ki se razglaša za resničnost.
Vem, da nisi
Bog mrtvih,
ampak živih.
Hvaljen bodi,
moj Bog,
ki si me rešil
iz smrti! Amen.

Bolni ženi, ki si je mislila »Tudi če se
dotaknem le njegove (Kristusove)
obleke, bom rešena« (Mr 5,28), bi
lahko očitali praznoverje ali magijo.
Ali ni magija obnašanje ljudi, ki menijo: »Če bom dal določen kamen na
bolečo roko, me ta ne bo več bolela?«
Taki ljudje pričakujejo rešitev od kamna ali kakšnega drugega predmeta,
ne pa od Boga, in torej zapadejo grehu
malikovanja. Kje je meja med vero
in magijo? Vzemimo primer. V zadnjem času v več naših cerkvah ljudje
prižigajo svečke. Marsikdo tudi čez
dan obišče cerkev, prižge svečko ter
tam postoji za kratek čas. Je to dejanje
vere ali je magija?
Evangelijsko ženo je rešila vera, s katero se je dotaknila Jezusove obleke,

njimi povezano, so za ljudi izjemno
zanimivi. Mnogi naravnost iščejo
stvari, ki so težko ali povsem nerazumljive in nerazložljive. V množici
horoskopov, vedeževanj, zdravilskih
praktik, magično-obrednih ponudb
in drugih paranormalnih pojavov doPodobno lahko presojamo prižiganje bivajo tudi Jezusovi čudeži pomembno
sveč v cerkvi. Če ljudje to delajo z vlogo, saj jih mnogi celo uporabljajo
zaupanjem v Boga, je to dejanje vere, za potrjevanje in dokazovanje resizraz ponižnega zaupanja. Ta dejanja ničnosti svojih ponudb, češ da je
lahko postanejo podobna drži stot- tudi Jezus delal podobne stvari. In
nika, ki je »padel k Jezusovim nogam« tako se tudi Jezus Kristus kaj hitro
in ga prosil za ozdravljenje hčerke. znajde med »preroki« nove dobe.
Vera ponižno prosi: »Gospod, če ho- Evangelijska tradicija o čudežih bi
češ, me moreš uslišati.« Držo vere bila povsem nerazložljiva, če Jezusolahko strnemo v besede: »Zgodi se vo zemeljsko življenje ne bi vsebotvoja volja.« Nasprotno pa magijo valo nečesa, na kar so se naslonile
lahko strnemo v besede: »Zgodi se pripovedi in skupen spomin prvih
moja volja!« Dam si kamen na bole- občestev. Markov evangelij je še
če mesto in moram ozdraveti! Vera posebej močno povezan s pripovedmi o
osvobaja, magija zasužnjuje.
čudežih, saj o tovrstnem Jezusovem
Pomislimo samo na razne verige pi- delovanju govori skoraj polovica
sem: »Če ne boste poslali tega pisma celotnega njegovega besedila, če ne
desetim ljudem, vas bo zadela nesre- upoštevamo poročila o Jezusovem
ča!« Dejstvo je, da Cerkev spoštuje trpljenju.
molitve in zunanje oblike pobožnosti Bolj kot priznanje zgodovinskega
vernikov, ki jih izražajo tudi s prepros- jedra teh pripovedi je pomembno
timi dejanji: poljub svetih podob ali okolje, v katerem so se te pojavljale
križa (veliki petek); prižiganje sveče in kaj so pomenile ljudem, ki so jih
… Če so izraz zaupanja v Boga, smo
neposredno doživljali ali o njih slišali
lahko prepričani, da ta vera zdravi
iz »druge roke«. Čudeži namreč usbolezni na duši in na telesu.
merjajo človekovo pozornost »gor«,
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
torej v Boga. Njihov namen ni v Jezusu iskati zgolj neke vrste zdravilca
JEZUSOVI ČUDEŽI
ali kaj podobnega. V njih je potrebno
Svet, v katerem živimo, odkrivati Boga in bistvo Jezusovega
si vedno bolj in bolj želi nauka! Temeljijo torej na veri, poglab'začaranosti'. Nenavadni ljanju le–te, in Božji slavi.
pojavi in vse, kar je z
M. Turnšek, Nadragocenjše?
in njena ponižnost, ko si ni upala
dotakniti Jezusa, ampak ga je imela
za tako svetega, da je menila, da je
dovolj, če se dotakne obleke. Ni je
rešil dotik, ampak vera, s katero se
je dotaknila Kristusa, saj ji je Jezus
rekel: »Hči, tvoja vera te je rešila«.

28. 06. – 05. 07.

NEDELJA * 28. 6. 2015
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.30 …

za
za
za
za

+
+
+
+

* 13. MED LETOM * Irenej (Hotimir) Lyonski

Štefana TRSTENJAKA in starša HERCEG
Srečka in Jožico PIŽORN
Zdravka JEŽOVNIKA (obl.)
* maš.: od. Š.D.; J.R., J.K.
Martina, Marijo, Terezijo in Janeza SIKOŠEK,
ter Janeza SELIČ

PONEDELJEK * 29. 6. 2015 * Peter in Pavel, apostola * Judita, red.
za + Roberta GREŠAKA, Marijo, Jožefa JELENA (obl.)
za + Jožija HROVATA (obl.)
* maševala: od. Š.D.; J.K.
v dober namen (Marija)
za + Vinka in Petro VODOVNIK
za + Martina UMBREHTA (30. dan)
* maš.: od. J.R., J.K.

POLZELA 7.00 …
…
POLZELA 19.00 …
ANDRAŽ 20.00 …
…

TOREK * 30. 6. 2015

* Prvi mučenci rimske Cerkve * Oton Bamberški, škof

ANDRAŽ 17.00 … za + Rudolfa PODPEČANA (7. dan)
POLZELA 19.00 … za + Milana VASLETA in starše
… za + Otilijo PARAŠUH (30. dan)

* maš.: od. Š.D., J.K.

SREDA * 1. 7. 2015 * Oliver Plunkett, škof * Estera, svetopisemska žena
POLZELA 7.00 … za + BANKOTOVE in VREČARJEVE

ČETRTEK * 2. 7. 2015

* Ptujskogorska Mati božja * Evgenija Joubert, red.

POLZELA 19.00 … za + Branka, Franca in Marijo PFEIFER
ANDRAŽ 20.00 … za + Jožeta BRINOVEC in starše BRINOVŠEK

PETEK * 3. 7. 2015

* Tomaž, apostol * Heliodor, menih, škof

POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…
ANDRAŽ 20.00 …

izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Roka SVATINA (obl.)
v čast Srcu Jezusovemu
* maševala: od. Š.D.; J.K
za Andreja KUŽNIKA, Antona TOMINŠKA,
vse TRATNIKOVE, PETELINŠKOVE
… v čast srcu Jezusovemu
… vremenska maša
* maševala: od. J.R.; Š,D., J.K.

SOBOTA * 4. 7. 2015
G. OLJKA 9.00 …
G. OLJKA 10.00 …
POLZELA 19.00 …
…

* Urh (Ulrik, Uroš), škof * Elizabeta Portugalska, k.

po namenu romarjev iz Laporja
* maš.: p. Osvald
po namenu romarjev iz Celja
za + Alojza in Zoro ŠOŠTARIČ ter Martina ROJNIKA
za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo * Š.D.; J.K.

NEDELJA * 5. 7. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za

* CIRIL in METOD , slovanska ap., sozav. Evrope

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Mileno BLAGOTINŠEK, Rudolfa (obl.) in Jožefo
+ Ožbalta DROBNAKA in ostale DROBNAKOVE
+ Antona, Alojza in Ano KOLAR
* maš.; od. J.R.; J.K.

OBVESTILA - VABILA

ORATORIJ POLZELA 2015

To nedeljo, 28. junija bosta krščena Od nedelje, 12. julija, do petka, 17. julija.
Žan Č., Polzela in Ema B., Polzela..
ROMANJA

Četrtek v tem tednu je prvi v mesecu. 1. in 2. julija bo v svetišču na Ptujski
Po mašah na Polzeli in v Andražu Gori praznovanje Ptujskogorske Mabo molitev za duhovne poklice.
tere Božje. Maševal bo ljubljanski
Petek v tem tednu je prvi v mesecu. nadškof metropolit msgr. Stanislav
Kakor običajno na ta dan bo dopol- Zore. Vabijo bratje minoriti.
dne obisk bolnikov na domovih, v Slovenski škofje vabimo na srečanje
povezavi z večernimi mašami pa bo treh dežel, ki bo v soboto, 4. julija, ob
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. 11. uri na Svetih Višarjah. Geslo: Z Marijo naproti Jezusu, obličju usmiljenja.
APOSTOLAT MOLITVE
Nanaša se na sveto leto Božjega usmiljenja. Romarji naj bodo vsaj do 9. ure
JULIJ
pri vlečnici v Žabnicah. Somaševanje
Splošni: Da bi politično
bo vodil videmski nadškof msgr. Anodgovornost na vseh
drea Bruno Mazzocato. Ob njem bosta
ravneh udejanjali kot
somaševala ljubljanski nadškof menajvišjo obliko ljubezni
tropolit msgr. Stanislav Zore OFM in
do bližnjega.
zastopnik celovškega škofa. Dogodek
Misijonski: Da bi kristjani v Latinski bo povezoval ljubljanski pomožni škof
Ameriki sredi družbenih neenakosti msgr. dr. Franci Šuštar. Informacije
pričevali za ljubezen do revnih in si na tel. 01/234 26 40 oz. 01/234 26 00
prizadevali za bolj bratsko družbo. ali po e-pošti ps.lj@rkc.si.
Slovenski: Da bi Bog našemu narodu
in Cerkvi na Slovenskem podaril mod- Za mlade iz celjske škofije: potovanje v
Taizé, od 26. julija do 2. avgusta. Progre, poštene in sposobne voditelje.
ram v Taizéju bu trajal teden dni. Ceno
sestavljata prispevek za prevoz in orNeponovljivo srečo sem doživel,
ganizacijo ter solidarnostni prispevek
ko sem spoznal,
za bivanje in hrano v Taizéju: 150 €
da Bog ni samo sodnik,
(98 EUR prevoz, 52 EUR prispevek).
ampak tudi ljubeči Oče,
Prijave do 15. julija. WWW.drustvoki mi želi vse odpustiti.
(France Špelič) skam.si/taize.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Andraž 41;
Klavž, Andraž 41/a; Skaza, Andraž
40 Na Polzeli: verniki iz Orove vasi.

»OTROCI ZA OTROKE«

V eni od škatlic adventne akcije »Otroci za otroke« se je našla tudi zlata
verižica. Če jo je kdo poklonil, prav,
hvala. Če je pomota, jo pridite iskat!

