Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
12. julij

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In poklical je dvanajstere
ter jih po dva in dva
začel pošiljati in jim je dal
oblast nad nečistimi duhovi.
Naročil jim je,
naj ne jemljejo na pot
nič drugega kakor le palico,
ne kruha ne torbe
ne denarja v pasu;
ampak naj imajo
sandale na nogah in
naj ne oblačijo dveh oblek.
(Mr 6, 7-9)

Gospod nas blagoslavlja, da bi bili njegove
priče v svetu, da bi oznanjevali njegov
nauk, da bi vztrajali kljub nasprotovanjem
in posmehu, kljub brezbožnemu svetu,
ki bi rad izničil Boga.
Ni lahko vztrajati,
zato tudi sami pogosto
zatajimo Boga
pred seboj in ljudmi.
Prosimo ga,
naj nam stoji ob strani,
da bomo lahko vztrajali
v preprostosti ter s svojim
življenjem in zgledom
v svet prinašali nauk evangelija.

Ko je Jezus poslal apostole oznanjat
evangelij, jim je naročil, naj ne jemljejo s seboj »ne kruha ne popotne
torbe ne denarja v pasu«, ampak naj
vzamejo le najnujnejše ter potujejo
svobodni. Bog bo stal ob strani tistim,
ki zaupajo vanj in se mu popolnoma
izročajo. Če želimo hitro potovati,
moramo s seboj vzeti čim manj prtljage, da bomo čim bolj svobodni. Na
tako pot moramo vzeti močno vero,
da nas Bog pošilja in da sledimo njegovemu klicu. To lepo vidimo v prvem
berilu. Ko so preroku Amosu prepovedali oznanjati, je ta dejal: »Nisem
bil prerok in ne sin preroka … Gospod

me je vzel izza črede in Gospod mi je
rekel: ‘Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‘« (Am 7,14).

OZNANJEVALCI

... Znanstvenik Louis
Pasteur je preživljal
Kakor vsak Božji izbranec si tudi počitnice v gorski vasi, kjer je ob
prerok ni izmislil sam poslanstva, večerih hodil k župniku igrat šah.
ampak je sledil Božjemu klicu. Zato Nekega večera je bil župnik vidno
je najnujnejši tovor, ki ga moramo nepotrpežljiv in gost je opazil, da se
vzeti s seboj na pot, zavest, da nas ga želi znebiti. Pasteur je župnika naje Bog v svoji neizmerni ljubezni ravnost vprašal, kaj ga muči. Duhovnik
poklical in izbral za svoje glasnike. je priznal: »Jutri bo nedelja in nisem
To je naš najnujnejši tovor. Če jem- se še pripravil na pridigo.«
ljemo tudi veliko drugih stvari, na
Znanstvenik se je začudil: »A je tako
katere se zanašamo, bomo potovali
težko pridigati preprostim ljudem?
izredno počasi, če se bomo sploh spoVedno sem mislil, da je to lahko.«
sobni premikati. Če kaj jemljemo na
pot, vzemimo to le zato, da bi vse svoje »Prav to je težko,« je vzdihnil župnik.
sposobnosti in dobrine uporabili v »Poslušajte, gospod profesor, kako
korist Božjega kraljestva. V današnji bi vi tem ljudem razložili, da je Cerkev
Božji besedi je zelo poudarjena Božja Božjega izvora?«
pobuda. Bog kliče in pošilja. Zato tudi Pasteur je za hip pomislil, nato pa je
stoji ob strani poklicanim, da morejo dejal: »Takole jim recite. Vzemimo
narediti velike stvari kljub lastnim iz naše vasi dvanajst mladeničev in
jih dajmo v uk za dve leti. Potem pošpomanjkljivostim.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem ljimo enega v Pariz, drugega v Rim,
tretjega v New York in tako vseh
dvanajst po vsem svetu. Po dveh
letih bomo videli, če bo še kdo vedel
Kdor zna zares poslušati,
kaj o njih.«
se ne trudi preveč z odgovorom,
Položaj dvanajsterih apostolov, ki jih
saj ve, da tisti, ki mu razkriva srce,
je Kristus poslal oznanjat, ni bil nič
največkrat tega ne pričakuje.
boljši. In vendar so ustanovili Cerkev
Ne govori namreč zato,
po vsem svetu. Kristus je izbral prav
da bi mu nekdo na njegove
njih, nesposobne, da bi svet uvidel,
probleme pravilno odgovoril,
da niso oni opravili tega ogromnega
ampak govori zato,
dela, ampak da jih je Božja milost
da bi se razbremenil ,
uporabila za svoje orodje. Ko so se
in je zadovoljen s tem,
dali Bogu popolnoma na razpolago,
da ga bližnji pazljivo
je On po njih naredil velike reči.
in mirno posluša.
(Lojze Kozar)

Po: B. Rustja

12. 07. – 19. 07.

NEDELJA * 12. 7. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za

* 15. MED LETOM * Mohor in Fortunat

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Nandija OBU
+ Franca KOLARJA (obl.), starše, Ivana VAJNCERLA
+ Ivana ŽOLNIRJA (obl.) in Tilčko * maš.: od. J.R.; L.S.

PONEDELJEK * 13. 7. 2015 * Henrik (Hinko) II., cesar * Klelija B.
POLZELA 7.00 … za + Vero, Toneta in Alenko KOLŠEK
… za + Vinka KOMPANA (obl.)
… za + Daniela VILČA (8. dan)
* maševala: od. J.R.; Š.D., J.K.

TOREK * 14. 7. 2015

* Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj

POLZELA 19.00 … za + Angelo (obl.) in vse TOMAŽEVE
… za + Janeza CUKJATIJA
… za + Cvetko MAROVT
* maševala: od. J.R.; Š.D., J.K.

SREDA * 15. 7. 2015 * Bonaventura, škof, cerkveni učitelj * Vladimir Kijevski
POLZELA 7.00 … za + Marijo (obl.) in vse v družini STROPNIK
… za + Stanka in Marijo CIZEJ, roj. MEŠIČ

ČETRTEK * 16. 7. 2015

* Karmelska Mati božja (Karmen)

POLZELA 19.00 … za + Jožeta JELENA
… za + Terezijo JELEN

PETEK * 17. 7. 2015
ŽUPN.
DAN 1

POLZELA 19.00 …
…
…
…

za + Tončko (obl.), Andreja TURNŠEK, Ivanko, Ervina MEJAK
za + Kristino NÓVAK in ostale JUŽNOVE
za + Danijela TURNŠEK (obl.)
* maš.: od. J.R.; Š.D., J.K.
po maši: koncert duhovno ritmične glasbe
* Elij iz Koštabone, mučenec * Arnold, škof

Š ENEK 18.00 … za + Antonijo ŠUSTER, Miro ŽOHAR, sorodnike
… za + Antona VAŠLA
* maševala: od. J.R.; J.K.
… po maši: blagoslov konj v Šeneškem parku

NEDELJA * 19. 7. 2015
ŽUPN.
DAN 3

* maševala: od. J.R.; J.K.

* Aleš, spokornik * Leon IV., papež

SOBOTA * 18. 7. 2015
ŽUPN.
DAN 2

* Š.D.; J.K.

ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.00 …
…
…
…
…

za
za
za
za
za
za
za
za

* 16. MED LETOM - ŠMARJETNA

+ Ferdinanda in Ano MAJHENIČ
+ Rudolfa PODPEČANA (30. dan)
+ Darinko PLASKAN (obl.)
* maš.: od. Š.D.; J.R., J.K.
žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Vinka in vse HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE
+ Marjeto, Ferdinanda in Janeza GLAVNIKA
+ Davorja GROFELNIKA (obl.)
+ Branka MIKLAVŽINA
* m.: Š.D., J.R.; J.B., J.K., G.B.

OBVESTILA - VABILA

To nedelje, 12. julija, z mašo ob 10.30,
se bo pričel letošnji polzelski oratorij.
Prijavljenim otrokom, voditeljem in
vsem animatorjem želimo prijetno
druženje, mladostno razigranost in
obilo dobre volje.
To nedeljo, 12. julija bosta krščena
Jaka Z., Latkova vas in Tobias P., Celje.
V sredo, 15. julija, od 16. ure naprej
bo na Polzeli urejanje okolice cerkve.
V soboto, 18. julija, bo maša v Šeneku.
V nedeljo, 19. julija bo na Polzeli le
ena maša, slovesna, s procesijo, ob
10. uri. Jutranje ne bo. Vsi prav lepo
vabljeni k tej praznični, po kateri bo
tradicionalna pogostitev in druženje.
Pri procesiji in po njej bo sodeloval
pihalni orkester 'Cecilija', Polzela.
V nedeljo, 19. julija po praznični sv.
maši bosta krščena Lorelaj J., Breg
in Jaka R., Polzela.
ROMANJE

Za mlade iz celjske škofije: potovanje v
Taizé, od 26. julija do 2. avgusta. Program v Taizéju bo trajal teden dni. Ceno
sestavljata prispevek za prevoz in organizacijo ter solidarnostni prispevek
za bivanje in hrano v Taizéju: 150 €
(98 EUR prevoz, 52 EUR prispevek).
Več na: www.drustvo-skam.si/taize.

ŽIVLJENJE ...

Življenje ni hoja osamljenega
posameznika,
temveč je vzpon v navezi.
Življenje je prepletanje rok,
ki se stezajo,
ki prijemajo,
je izmenjava pogledov,
besed, smehljajev,
klicev, krikov,
ki tkejo trdne vezi med ljudmi.
(M.M. Cinquin)

ZVONOVI

V tem tednu so za
štirinajst dni utihnili polzelski zvonovi. Po mnogih letih
je namreč potrebna temeljita obnova
nosilne konstrukcije, menjava jarmov,
izdelava novih vezi, ležajev, kembljev
in kladiv, novo krmiljenje in smerna
obtežitev, avtomatika zvonjenja, avtomatika za bitje ure in pritrkovanje,
popravilo obstoječega pogona urnega
mehanizma, kazalcev in še kaj. Vsem,
ki ste se že odzvali in prispevali prostovoljni dar za poravnavo stroškov se
najlepše zahvaljujem. K darežljivosti
pa spodbujam vse župljane!
EDINO POTREBNO ...

Ni treba piramid,
da ovekovečijo človeku ime,
ni treba bogastva,
da mu nudi nasledstvo;
treba je blage volje,
SKRB ZA CERKEV
treba je le, da se srce odpre
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Božjemu spoznanju in
Andraž: Arh, Andraž 28; Obu, Andraž božji ljubezni.
(Aleš Ušeničnik)
30. Polzela: Podvin pri Polzeli.

ŽUPNIJSKI DNEVI
POLZELA 2015
17. – 19. JULIJ 2015

Praznik sv. Marjete, župnijske zavetnice, letos enajstič zapored združujemo z župnijskimi
dnevi, ki pomenijo dodatno priložnost zbiranja čim večje župnijske družine, da se ob
bogoslužjih in zabavi medsebojno povezuje.
Ob nekaj novih vsebinah in ob že uveljavljenih dogodkih se bomo družili tri dni, v katerih
lahko prav vsak župljan najde kakšno aktivnost zase in obogati svoje in življenje
župnijskega občestva.
**********
Praznovanje začenjamo v petek popoldne s sv. mašo in odprtjem priložnostne razstave ob
zaključku oratorija. Ta dan bo tudi večerna sv. maša, pri kateri bo sodeloval ženski pevski
zbor Asumpta iz Braslovč. Po njej bomo lahko prisluhnili koncertu ritmično duhovne
glasbe. V soboto bo prva polovica dneva športno obarvana. Kar sedem tek-movanj je na
seznamu, za udeležbo pri športnih dogodkih pa je zaradi lažje organizacije zaželena
prijava. Prijave zbirajo Rok za nogomet, Aleksandra za odbojko, Marko za košarko,
Stanko za balinanje, Ida za metanje obročev na cilj, Emil za namizni tenis in Robi za
metanje žoge na košarkarski koš. Želeni rok prijav je do petka, 17. julija. V drugi polovici
sobote se vidimo še v Šeneku, kjer bo najprej sv. maša, nato blagoslovitev konj. V
nedeljo, ob 10. uri, bo osrednji dogodek župnijskih dni, slovesna sv. maša s procesijo. Po
maši in procesiji tradicionalno druženje na ploščadi pred cerkvijo.
**********
Pecivo za družabno srečanje v nedeljo naj bi se peklo po celi župniji. Zbiranje peciva bo
v župnišču, v soboto, 18. julija, od 14.30 do 16. ure. Pecivo naj bo pripravljeno na
primernih pladnjih, da se ga lahko takoj postreže. Dobrodošel tudi kakšen hlebec
domačega kruha.
**********
Naj bodo dnevi od 17.-19. julija, za župnijo zares praznični in ponovna priložnost,
da se odzove, se okrepi in med sabo še bolj poveže.

Petek, 17.7.2015
15:00

pred župnijsko cerkvijo

sv. maša ob zaključku oratorija in odprtje
priložnostne razstave,

19:00

župnijska cerkev

večerna sv. maša,

po maši

župnijska cerkev

- koncert ritmično duhovne glasbe.

Sobota, 18.7.2015
7:30
igrišče OŠ Polzela

stara telovadnica
OŠ Polzela
18:00

Šenek

turnir v nogometu
prijave: Rok
041/274-812
turnir mešanih trojk v odbojki na mivki
prijave: Aleksandra
051/616-342
turnir v košarki
041/381-472
prijave: Marko
balinanje
prijave: Stanko
041/404-533
metanje obročev na cilj
prijave: Ida
031/469-617
metanje žoge na košarkarski koš
041/793-758
prijave: Robi
turnir posameznikov v namiznem tenisu
prijave: Emil
031/812-170
- sv. maša,
- blagoslovitev konj.

Nedelja, 19.7.2015
10:00

župnijska cerkev

slovesna sv. maša s procesijo,

po maši

prostor pred cerkvijo

družabno srečanje
- priložnostni program,
- predstavitev članov novega ŽPS,
- srečolov Karitas,
- peka palačink,
- razglasitev rezultatov športnih tekmovanj,
- morda še kaj … .

SVETA MARJETA (Biserka), mučenka * iz knjige »Leto svetnikov«
Že od križarskih vojn naprej časte v mnogih deželah Marjeto kot veliko
priprošnjico kmetov, ko se v vročih poletnih dneh bliža grozeča nevihta in je v
nevarnosti ves trud na poljih, njivah in vrtovih. K njej se zatekajo nosečnice, ko
se jim bliža ura poroda. Ljudje jo časte na mnogih krajih in zlasti v srednjem veku
je bila velika zaščitnica rokodelcev, popotnikov in ljudi raznih stanov. Sv.
Marjeto časte kot priprošnjico v skupini »štirinajstih pomočnikov v sili«.
Nekateri jo imajo za kraljično, ki jo je rešil sv. Jurij v boju z zmajem. Vsekakor
jo viri uvrščajo kot eno najprikupnejših in najstarejših svetniških podob, dasi ni
ohranjenih nobenih zgodovinskih podatkov o njenem življenju. Domnevajo, da
je bila mučena za časa preganjanja pod cesarjem Dioklecijanom in je umrla leta
307. Legenda pripoveduje o hčeri poganskega duhovnika Edesima iz Antiohije v
Pizidiji; imenovala se je Margareta, po naše Marjeta, kar pomeni biser. Na
Vzhodu je za isto osebo v rabi ime Marina, ki se omenja tudi na Zahodu. Njena
lepota in ljubkost sta zvabili marsikaterega snubca v očetovo hišo. Oče, ki jo je
neizmerno ljubil, jo je varoval kakor punčico svojega očesa. Ko pa mu je
povedala, da jo je njena dojilja vzgojila v krščanski veri, se je raztogotil in jo
zasovražil. Marjeta bi pred očetovimi grožnjami lahko našla varno zavetje pri
prefektu Olibriju, najbogatejšem in najmogočnejšem izmed snubcev, a ga ni
marala, ker je bil pogan. Šibali so jo, ji trgali meso z železnimi grebli s prsi in
rok. V ječi jo je strašil hudič najprej v podobi zmaja, nato v človeški podobi, a ga
je prepodila z božjo pomočjo. Nekaj dni pozneje so jo slekli in žgali s
plamenicami. Ko so se ji hude opekline nenadoma zacelile in je ob tem čudežu
mnogo ljudi začelo verovati, so jo peljali k rabljevi kladi. »Zdaj le vzdigni meč,
brat, in zamahni!« S temi besedami se je mirno, a pogumno kakor vojščak
poslovila od življenja.

