Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

Amen.
.
2. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je rekel:
»Resnično, resnično vam povem:
Ni vam dal kruha
iz nebes Mojzes,
ampak moj Oče vam daje
pravi kruh iz nebes.
Božji kruh je namreč tisti,
ki prihaja iz nebes
in svetu daje življenje.«
Rekli so mu: »Gospod,
daj nam vselej tega kruha!«
Jezus jim je rekel:
»Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, ne bo lačen;
in kdor veruje vame,
ne bo nikoli žejen.
(Jn 6, 32-35)

Gospod, nič boljši nismo od tvojih učenec:
bili so zadovoljni, ker so s teboj jedli
zemeljski kruh. Povedal si jim,
s čim jih hrani nebeški Oče,
odpiral si jim oči
za nadzemeljsko,
za kruh življenja.
Danes ponavljamo
besede apostolov:
Gospod, vselej nam
daj tega kruha!

Blažena mati Terezija je govorila o
dveh vrstah lakote. Prva je lakota po
kruhu. Ta lakota je huda in jo poznamo predvsem iz »tretjega sveta«, a
nič manj nevarna ni lakota visoko
razvitih družb, lakota po smislu in
sprejetosti. Slednja je globlja kot
lakota po kruhu in jo je teže potešiti.
V pismu za postni čas leta 2006 je
papež Benedikt XVI. zato povzel besede blažene o pravi revščini: »Prava
revščina narodov je v tem, da ne
poznajo Kristusa,« saj ta nasičuje
našo najglobljo težnjo po ljubezni,
sprejetosti in smislu.

Tudi v današnjem evangeliju se srečamo z dvojno lakoto. Množica išče
Jezusa, da bi ji potešil lakoto po kruhu. To ji Jezus tudi naravnost pove:
»Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se
nasitili« (Jn 6,26). Ljudi, ki pokažejo
večno človeško nagonsko iskanje
»kruha in iger«, Jezus opozori na
pomen pravega kruha, »ki ne mine,
temveč ostane za večno življenje«.
Kristus množico, ki išče samo telesni
kruh, opozori na kruh, ki nasiti najgloblje človeško stremljenje po smislu,
ljubezni in bližini. To pa nasičuje Božji
kruh, »ki prihaja iz nebes in daje svetu
življenje«. Kaže, da je Kristus s tem
zadel v srčiko človeškega hrepenenja,
saj so ga ljudje takoj prosili: »Gospod,
vselej nam daj tega kruha!« In Jezus
jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja.
Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen,
in kdor vame veruje, gotovo nikoli
ne bo žejen«.
'Božji kruh' je tako postal v zgodovini
Cerkve kristjanom hrana, v moči katere so storili velike stvari. Tudi danes
nasičuje mnoge ljudi, ki so doživeli
zavrnitve in razočaranja, a v moči tega kruha življenja zmorejo odpuščati
in iti naprej. Za številne je kruh življenja, ki v našem razboljenem času
nasičuje lakoto po ljubezni in sprejetosti in rešuje ljudi najhujše revščine,
revščine po smislu življenja. Obenem
pa prav ob tem kruhu poznamo tragiko tega časa, ko vrsta ljudi ne pozna
te hrane in se vdaja malodušju, obupu
in nesmislu. Ni dovolj kruh, ki nasiti
telo, potrebujemo tudi jed, »ki ne
mine, ampak ostane za večno življenje«.

SVETA VEČERJA

Ločitev človeka od Boga
je vir vsega hudega, združitev pa vir sreče. Človek se združi z
Bogom le po Jezusu Kristusu, samem
Božjem sinu. Izkustva mnogih stoletij
izpričujejo to resnico, da je vredna udeležba pri najsvetejšem zakramentu
oltarja, sveto obhajilo, vir odrešenja
za vse, ki niso odmrli krepostim in veri.
Sveta večerja je dušna hrana, ki nas
obvaruje, da bi se izrodili, in krepi
našo dušo v dobrem. Prav zato nam
je Odrešenik dal največ, kar je imel,
svoje meso in svojo kri za dušno hrano.
Tako kot je nekoč mana v puščavi
hranila potujoče, tako nas hrani in
ohranja življenje naših duš čudovita
mana – telo in kri Jezusa Kristusa pod
podobama kruha in vina. Sv. Ciril iz
Jeruzalema uči o sveti večerji, da je
duhovni obed, ki dušo posveti in krepi,
tako kot krepi kruh telo. Razsvetli
naš razum tako, kot osvetli jutranja
zarja temo zemlje. Poživi našo voljo
za dobro, tako kot poživi jutranja
rosa cvetlico polja. Če torej ne čutiš
nobene potrebe, nobenega hrepenenja
po uživanju svete večerje, potem nimaš
prave, žive vere. Če nimaš žive vere,
potem si v svojem duhu slep in mrtev
na svoji duši.
Pogosto sveto obhajilo je javno izpovedovanje naše vere. Kdor pogosto in
vredno pristopa h Gospodovi mizi, ta
izpoveduje svojo vero, svoje zaupanje
in svojo hvaležnost. In nenazadnje:
pogosto sveto obhajilo nas osvobaja
vseh naših slabosti in očisti nas naših
napak.
Po: bl. A. M. Slomšek, Kruh življenja

02. 08. – 09. 08.

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

za
za
za
za

* 18. MED LETOM * porciunkula

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

PONEDELJEK * 3. 8. 2015 * Konrad, redovnik * Lidija, svetopis. žena
POLZELA 7.00 … za vse + JOŠOVČEVE

TOREK * 4. 8. 2015

* Janez M. Vianey, arški župnik * Cecilija in Amata, red.

POLZELA 15.30 … za + Mirka PAVIČA (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Bernarda ZALOŽNIK

SREDA * 5. 8. 2015 * Marija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj, m.
POLZELA 7.00 … za + Jožeta KOŠECA (obl.) in vse KOŠECOVE
… za + Marijo in Stanka ml. NOVAK * maševala: J.K., od. J.B.
ANDRAŽ 16.00 … za + Angelo TKAVC (pogrebna)

ČETRTEK * 6. 8. 2015

* Jezusova spremenitev na gori

POLZELA 19.00 … za + Marjana ŠKOBERNETA (30. dan)
… za + Jožeta ŠALEJA (obl.)
* maševala: J.K., od. J.B.
ANDRAŽ 20.00 … za + Martina UMBREHTA

PETEK * 7. 8. 2015
POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…
…
ANDRAŽ 20.00 …
…
…

* Sikst II., papež, muč. * Kajetan Tienski, duh., r.u.
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Terezijo (obl.), Franca ROJŠEK, Jožeta AVŽNERJA
za + Miloša Ignacija FRANJKOVIČA (1. obl.)
v čast Srcu Jezusovemu
* maševali: J.K., od. J.B., Š.D.
za + Milko in Martina ZEVNIK
v zahvalo za božje varstvo in pomoč
v čast Srcu Jezusovemu
* maševali: J.K., od. J.B., Š.D.

SOBOTA * 8. 8. 2015
G.OLJKA 15.00 …
POLZELA 18.00 …
POLZELA 19.30 …
…

* Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev

za
za
za
za

srečo in blagoslov v družini (poročna)
srečo in blagoslov v družini (poročna)
+ Avgusta LEŠNIKA (obl.) in vse PUŠNIKOVE
+ Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE * J.K., od. J.B.

NEDELJA * 9. 8. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

* 19. MED LETOM * Terezija B. od Križa (Edith S.)

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Jakoba in Angelo REBERNIK
+ Stanka NOVAKA ml. (1. obl.)
+ Franca PUSOVNIKA (obl.)
+ Marka MEKLAVA (obl.)
* maševali: J.K., od. J.B., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
① Gregor Kuder, Andraž in Jerica Rebernik, Andraž; ② Uroš Zabukovnik,
Dobrič in Suzana Rožič, Polzela.
To 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.
To nedeljo, 2. avgusta bosta krščeni
Ina P., Polzela in Lorelaj J., Breg.
V četrtek, 6. avgusta po sv. mašah bo
na Polzeli in v Andražu molitev za
duhovne poklice.
V petek, 7. avgusta, bo pobožnost v
čast Srcu Jezusovemu - na Polzeli pred
mašo, v Andražu po maši.
V soboto, 8. avgusta, bo na Polzeli sv.
maša pol ure pozneje kot običajno
(ob 19.30).
ZVONOVI

Za obnovo zvonov v župnijski cerkvi
na Polzeli je doslej svoj prispevek oddalo 91 družin ali posameznikov. To
je lepo. Hvala! Zbiralna akcija pa še
zdaleč ni zaključena, saj smo zbrali
le manjši del potrebnega. Prosim, še
se odzovite! Župnik Jože.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Gril, Andraž 112; Ožir,
Andraž 100; Ograjenšek, Andraž 98.
Na Polzeli: Založe.

ROMANJE

Bratje minoriti s Ptujske gore vabijo
na srečanje bolnikov mariborske metropolije, torej tudi vernike celjske
škofije. To srečanje bo letos v nedeljo,
9. avgusta. Ob 9.00 bo molitvena ura,
ob 10.00 pa slovesna sveta maša s
podelitvijo zakramenta bolniškega
maziljenja. Maševal bo apostolski nuncij v Rusiji, nadškof dr. Ivan Jurkovič.
RAZNO

V akciji MIVA smo prejšnjo nedeljo
zbrali in misijonarjem oddali: na Polzeli 740 €, v Andražu 310 €. Hvala!
PRIHODNOST OTROK

Ko bodo otroci odrasli v osebnosti, jih
bo spodbujalo upanje ali pa jih bosta
omejevala strah ali izgubljenosti. Kaj
bo prevladalo, je odvisno od tega, kakšno otroštvo so preživeli. Do te trditve
sta prišla dva znanstvenika na podlagi
raziskave med študenti.
Svoja spoznanja sta strnila: ko mlade
ljudi spodbuja upanje, želijo narediti
tisto, kar so si zadali, ker pričakujejo
priznanje in nagrado. Ko jih prevzame
strah, pa se sprašujejo, kaj naj storijo,
da ne bi bili kaznovani ali bi ne uspeli.
Ne samo otroci, ljudje vseh starosti se
pozitivno odzovejo na spodbudo pa
tudi na spravo s tistim, s katerim so
si prišli navzkriž. Nezaupanje v njihove sposobnosti, dvom, da bi lahko
kaj pozitivnega storili v življenju, pa
jim vzame pogum. Če imamo oči bolj
odprte za njihove dosežke kot pa za
napake, jim bomo pomagali, da pridejo
do izraza njihovi skriti talenti.

