Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

Amen.
.
26. julij
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je Jezus vzel hlebe,
se zahvalil in jih
razdelil med sedeče;
prav tako tudi rib,
kolikor so hoteli.
Ko pa so se nasitili,
je svojim učencem rekel:
»Kosce, ki so ostali, poberite,
da se kaj ne izgubi.«
Pobrali so torej in s kosci,
ki so od petih ječmenovih
hlebov ostali njim, ki so jedli,
napolnili dvanajst košar.
(Jn 6, 1-13)

Gospod, ne pusti, da bi bili
objestni in lahkomiselni.
Daj, da se bomo v cestnem prometu
vedno zavedali svoje odgovornosti.
Daj, da se bomo
vedno zavedali,
da imajo tudi prosti čas
in naši hobiji svoje meje,
da s svojo vožnjo ne
bomo nikogar ogrožali.
Naj nikoli ne izgubimo
izpred oči našega
končnega cilja.

Besede, s katerimi evangelist opiše dejanje pomnožitve kruha, so podobne
kot pri postavitvi evharistije: »Tedaj
je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih
razdelil med sedeče.« Prav enako je
naredil pri zadnji večerji, ko je vzel
kruh, se zahvalil in ga dal učencem.
»Zakaj prav kruh?« se vprašajmo.
Kruh je simbol, ki Kristusa izredno
lepo predstavlja, celo do take mere,
da ga pooseblja in da kristjani verujemo, da evharistični kruh ni navaden
kruh, ampak je Kristusovo telo. Ko
Kristus vzame kruh, ga razlomi in
razdeli učencem, jim hoče povedati
nekako tole: »Poglejte, jaz sem vam

dal kruh. Vi ga boste pojedli. Kruh
boste uničili, a vi boste preživeli, saj
brez hrane ne bi mogli živeti.« Po
poročilih sinoptičnih evangelijev potem Kristus reče: »To je moje telo«
(Mr 14,22), kakor da bi jim hotel reči:
»Podobno kot se zgodi s kruhom, ki
ga vi pojeste, uničite, da preživite, se
bo na veliki petek zgodilo z mojim
telesom. Vi, ljudje ga boste vzeli v
roke, ga prebičali, mučili, iznakazili
in na koncu ubili. Uničili ga boste, a
vi boste živeli!« Kristusovo telo je bilo
res izničeno, a je prav s tem dejanjem
odrešil človeštvo.
S tem ko se je Kristus izročil v roke
ljudem, je pokazal drugačno podobo
Boga, kot jo imamo običajno ljudje.
Ljudje si Boga predstavljamo kot
strogega sodnika, kot maščevalca,
kot otročjega ljubosumneža, ki nam
ne privošči uživanja, ampak policijsko gleda na naše napake, da bi nas
potem kaznoval. A nič od tega! Pravo
podobo Boga je Kristus pokazal prav
takrat, ko se je prepustil človeškim
rokam, da so se izživljale nad njim,
ko so vso krivdo zvrnile nanj. Ko je
Kristus nedolžen umrl na križu, je
pokazal pravo podobo Boga, ki ne
samo daje, ampak SE daje.
To globoko resničnost naše vere
izredno lepo predstavlja kruh. Ni
naključje, da Slovenci rečemo, da je
nekdo dober kot kruh. Da je kruh
simbol dobrote in nesebičnosti,
pokaže tudi Kristus, ki ga »razdeli
med sedeče«. Kruh je treba deliti in
je zato na neki način osebna izkaznica našega Boga, ki ne samo deli
kruh, ampak kruh, ki je njegovo telo,
popolnoma »podari« človeku.

MOJ DAR BOGA SLAVI!

Na Krištofovo nedeljo,
26. julija, Cerkev na
Slovenskem spet zaznamuje
misijonska akcija Miva. Po župnijah
je tako blagoslov vozil in prostovoljna nabirka za misijonska vozila.
V akciji »Miva« vozniki sodelujejo
tako, da za vsak srečno prevoženi
kilometer darujejo cent oziroma en
evro za tisoč kilometrov. Z
blagoslovom vozil kličemo
priprošnjo svetega Krištofa za
blagoslov in odgovornost na
cestah. Tisti, ki se odločijo za
blagoslov avtomobila ali dar,
prejmejo spominsko podobico in
nalepko. Z akcijo »Miva« vernike
vabijo k poživitvi solidarnosti s
tistimi, ki jim darovi za misijonska
vozila posredno lahko rešijo
življenje ali vrnejo zdravje. Vozila,
ki jih uporabljajo misijonarji,
omogočajo njihov prevoz in prevoz
šoloobveznih otrok v šolo,
uporabljajo pa jih tudi za prevoz
gradbenega materiala za
vzdrževanje ali gradnjo cerkva, šol
ali dispanzerjev. MIVA vozila
zagotavljajo vsaj osnovno
gibljivost v misijonskih deželah.
Tako so tudi oddaljene vasi
oskrbljene z najnujnejšim za
življenje. Duhovniki, misijonarji,
sestre, laični pomočniki in
razvojna pomoč pa lahko pride do
več ljudi. »Miva« tako pomaga
graditi občestvo »mladih cerkva«.
Povzeto po: Radio Ognjišče

26. 07. – 02. 08.

NEDELJA * 26. 7. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
…
G.OLJKA 10.30 …
…

* 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Friderika ZABUKOVNIKA (1. obl.)
po maši: blagoslov avtomobilov
za + Anico in Stanka KOŠEC
za + Ano in Maksa TURNŠEK
za + Ano KRALJ
* maševali: L.S., od. Š.D.; J.R.
po maši: blagoslov avtomobilov
za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK (o.)
za odvrnitev od hude ure
* maševala: J.K., od. J.B.

PONEDELJEK * 27. 7. 2015 * Gorazd, Kliment, drugi, učenci
POLZELA 7.00 … za + Angelo, 2 Alojza LIKEB, Franca TERGLAV

TOREK * 28. 7. 2015

* Viktor (Zmago) I., papež * Samson (Samo), opat

POLZELA 19.00 … za + Marijo PIHLER
ANDRAŽ 20.00 … za + Franca OŽIRJA, vse BAJHTOVE

SREDA * 29. 7. 2015 * Marta, svetopisemska žena
POLZELA 7.00 … za + Ano in Pavla BIZJAK ter Alojza PERCA

ČETRTEK * 30. 7. 2015

* Peter Krizolog, škof, cerkveni učitelj

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Milana VASLETA in starše
… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice

PETEK * 31. 7. 2015
POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…
…

* Ignacij Lojolski, duhovnik
molitev rožnega venca
za + Boštjana CAJHNA (obl.)
za + Angelo CIZEJ (30. dan)
* maševala: J.K., od. Š.D.
po maši: molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 1. 8. 2015
POLZELA 19.00 …
…
…
ANDRAŽ 20.00 …
…

* Alfonz Marija Ligvorij, škof, c.u.

za + Ivana in Julijano KLAVŽAR, ostalo sorodstvo
za + Evo in Antona PREŠIČEK
za + Daniela VILČA (30. dan)
* maševalI: J.K., od. J.R.; Š.D.
za + Branka BLAGOTINŠKA (30. dan)
po maši molitev za duhovne poklice

NEDELJA * 2. 8. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za

* 18. MED LETOM * porciunkulski odpustek

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Zofijo JEZERNIK (obl.)
+ Stanka, Franca SATLERJA, Maksa GERŠAKA
+ Janeza ŽGANKA
* maševali: J.K., od. Š.D.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 26. julija, se bomo pri sv.
mašah spomnili misijonov, misijonarjev in njihovih potreb. Konkretno
bomo ob tej priliki zbirali sredstva za
nakup njihovih prevoznih sredstev.
Akcija se imenuje MIVA. »Z veseljem
darujemo, življenja rešujemo«. Po sv.
mašah bomo blagoslovili tudi naše
avtomobile in prejeli podobico z likom
sv. Krištofa.
To nedeljo, 26. julija bo maša tudi na
Gori Oljki. Obhajali bomo 'Dobriško
nedeljo'. Pričetek ob 10.30.
V nedeljo, 2. avgusta vabijo celjski
kapucini v svojo cerkev sv. Cecilije
na skupno počastitev Device Marije
Angelske v porciunkuli. Maše bodo
ob 6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 18.00.
Priložnost bo za sv. spoved, obhajilo
in porciunkulski odpustek.
V nedeljo, 2. avgusta bosta krščeni
Ina P., Polzela in Lorelaj J., Breg.
ZVONOVI

Zvonovi v župnijski cerkvi
na Polzeli so obnovljeni,
plačilo pa še ni izvedeno.
Vsem, ki ste se že odzvali in darovali
prostovoljni prispevek za poravnavo
stroškov se lepo zahvaljujem. K darežljivosti pa spodbujam tudi vse ostale.
Že v naprej hvala! Župnij Jože.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Jelen, Andraž 15; Pižorn,
Andraž 14; Tomašek, Andraž 16/d.
Na Polzeli: Založe.

APOSTOLAT MOLITVE

AVGUST
Splošni: Da bi zaporniki,
zlasti mladi, uspeli ponovno zgraditi svoje življenje
na temelju človekovega dostojanstva.
Misijonski: Da bi ločeni zakonci v
krščanskih skupnostih našli razumevanje in oporo.
Slovenski: Da bi se vsi po zgledu in
naročilu papeža Frančiška zavedali,
da je Kristus tam, kjer so ubogi, bolni
in zapostavljeni.
Zakaj imajo nekateri vse, kar potrebujejo, drugim pa primanjkuje
najnujnejše?
Zakaj nekatere osrečuje njihovo zdravo
telo, drugi pa se že rodijo brez rok?
Zakaj eni uživajo v miru, drugi pa
ječijo v vojni in preganjanju?
Zakaj je nekaterim svet široko odprt,
drugi pa brez pomoči ne morejo iz hiše?
Življenje ni pravično.
Toda tam, kjer so ljudje povezani,
rastejo priložnosti in možnosti za vse.
SREČANJE

Vsako leto se zadnjo nedeljo v juliju
srečajo člani Misijonske molitvene
zveze (MMZ) in prijatelji misijonov.
To je priložnost druženja z Gospodom,
med seboj in z misijonarji. Srečanja
bodo na Krištofovo nedeljo, 26. julija
* na Štajerskem - v Hočah pri Mariboru (ob 14. uri); * na Gorenjskem v Šmarci pri Kamniku (ob 16. uri);
* na Primorskem - v Logu pri Vipavi
(ob 16. uri). Dobrodošli!

