Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
30 avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Nič ni zunaj človeka,
kar bi ga moglo omadeževati,
če pride vanj, pač pa,
kar prihaja iz človeka,
to ga omadežuje.
Kajti od znotraj, iz srca,
prihajajo ljudem
hudobne misli,
nečistovanja, tatvine, uboji,
prešuštva, lakomnost,
zlobnost, zvijačnost,
razuzdanost, zavist,
bogokletstvo, oholost,
nespamet.
Vse te hudobije
prihajajo od znotraj
in človeka omadežujejo.«
(Jn 7, 15.21-23)

Zahvaljen, Gospod, večni in
nespremenljivi od vekomaj isti,
brez sprememb in sence menjave,
zahvaljen, da nas sprejemaš,
grešne in begave,
podvrženim vplivom
sonca in zemlje in zvezd,
majave in neodporne,
zagledane v svoj prav.

Kako je pomembno srce, ker je središče človeka, nas spomni Kristus v
današnjem evangeliju, ko pravi: »Od
znotraj namreč, iz človekovega srca,
prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi,
hudo bije, zvijača, razuzdanost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet«.
Ko Sveto pismo uporablja besedo
srce, pri tem ne misli na telesni organ,
ampak na središče človeka. V podobi
srca povzema dejavnosti notranjega
življenja: srce spoznava, se odloča,
čuti, se spominja in v njem prebiva
zaupanje v Boga. Predanost srca Bogu

zato pomeni celostno predanost Bogu.
Podobno v vsakdanji govorici rečemo
za nekoga, da je dobrega srca, in pri
tem mislimo, da je dober človek. Zato
je potrebno najprej skrbeti za čisto
srce, dejanja bodo sledila iz njega.
Včasih me kdo vpraša, kako bi dobro
nastopil v javnosti. »Bodi pristen! Bodi
to, kar si v svojem srcu. A najprej
skrbi, da bo tvoje srce popolnoma
predano Bogu,« odgovorim, kajti iz
človekovega srca prihajajo …

DOBRO SRCE

Učitelj je nekega dne
postavil svojim
učencem vprašanje:
»Česa se moramo v
življenju najbolj varovati.«
»Hudobnega očesa,« je dejal prvi.
»Zahrbtnega prijatelja,« je
odgovoril drugi.
»Slabega soseda,« je rekel tretji.
»Hudobnega srca,« je dodal četrti.
Učitelju je bil najbolj všeč zadnji
Slovenski pregovor pravi: »Česar je
odgovor, kajti v njem so bili
polno srce, to usta govore« ter tako
zaobseženi vsi prejšnji.
poudari, da na zunaj izražamo to, kar
Potem je še vprašal:
je v naši notranjosti. Kristus zato graja
»In za kaj naj si najbolj
držo, ko zunanjost ni odsev notranprizadevamo v življenju?«
josti, ampak je hinavsko hlinjenje
ali zunanje igranje, notranjost pa je »Za dobrohotno oko,« je dejal prvi.
»Za zvestega prijatelja,« je
prazna in nismo celostno predani
odgovoril drugi.
Bogu.
»Za dobrega soseda,« je rekel tretji.
Današnja Božja beseda je za nas klic, »Za dobro srce,« je spet dodal četrti.
da bi bili popolnoma Gospodovi. Zato Učitelju je bil znova najbolj všeč
prosimo Gospoda, da bomo z vsem zadnji odgovor, kajti v njem so bili
srcem njegovi in ne bomo tega samo zaobseženi vsi prejšnji.
igrali pri obredih, ampak bomo to
Zgodbe s semeni upanja, 125
pokazali z dejanji in življenjem.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Prošnja:
Gospod,
naj moje srce
Gospod, napolnjujeta dobrota
omadeževani in ljubezen.
od sveta Pomagaj mi,
te prosimo milosti, da bo v mojem srcu
da bi mogli doumeti, vedno prostor zate
kako majhna je naša veličina in ne za navlako,
in kako vsemogočen si ti. ki ga omadežuje.

30. 08. – 06. 09.
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* 22. MED LETOM * Feliks (Srečko), muč.

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ botre Jožeta, Terezijo GLUŠIČ, sina, strica Ivana
+ Pavlo ROZMAN (obl.)
* maševali: J.K., od. J.B.
+ Ivanko ROJŠEK (obl.), vse ROJŠEKOVE, CVENKOVE
+ Frančiško DROBNAK in ostale DROBNAKOVE
+ prijateljico Astrid STROBL
+ Milana CIMPERMANA
+ Angelo CIZEJ
* maš.: L.S., od. J.K., Š.D., J.B., J.R.

PONEDELJEK * 31. 8. 2015 * Rajmund Nonat, red. * Pavlin, škof
POLZELA 7.00 … za + starše ZALOKAR in njihove otroke
… za + Mirka PAVIČA (30. dan).
* maševala: J.K., od. J.B.

TOREK * 1. 9. 2015

* Egidij (Tilen), opat * Brezjanska Mari božja - obl. kronanja

ANDRAŽ 18.00 … za + Angelo TKAVC (30. dan)
POLZELA 19.00 … za + Marijo FLIS (1. obl.)
… za + družino DUŠIČ

* maševala: J.K., od. J.B.

SREDA * 2. 9. 2015 * Marjeta, dev., muč. * Janez Postivec, patriarh
POLZELA 7.00 … za + Alojza CIMPERMANA (obl.)
… za + Borisa KRTA (8. dan)

ČETRTEK * 3. 9. 2015

* Gregor Veliki, papež, c. u. * Bazilisa, muč.

ANDRAŽ 18.00 … za + Rudolfa PODPEČANA
POLZELA 19.00 … za + Pavlo GRIVEC in Josipa
… za + Marijo PIHLER (1. obl.)

PETEK * 4. 9. 2015
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.20 …
…
…

* maševala: J.K., od. Š.D.

* maševala: J.K., od. Š.D.

* Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok
v čast Srcu Jezusovemu
za + Rozalijo in Andreja KORBERJA
za + Stanislava GROBELŠKA
v čast Srcu Jezusovemu
* maševali: J.K., od. J.B., Š.D.

SOBOTA * 5. 9. 2015

* Mati Terezija, red. ustan. * Viktorin Asiški, muč

POLZELA 19.00 … za + Ano in Alojza BELAJA (obl.)

NEDELJA * 6. 9. 2015
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 …
9.00 …
…
10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za
za

* 23. MED LETOM, ANGELSKA * Zaharija

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Marijo OŽIR (obl.) in vse + DOLINŠEKOVE
+ Zofijo KLEMENČIČ (1. obl.)
* maš.: L.S., od. J.B.
+ Silvo in Slavka HOFMANA, vse LUKOVE
+ Dragico TURKUŠ, starše KUKEC - MLINARJEVE
+ Franca ŠPILERJA
vse + TONAČEVE
* maševali: J.K., od. Š.D., J.B., J.R.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Dejan Starc, Velenje, prej Breg
pri Polzeli in Polonca Videmšek, Velenje.
To nedeljo, 30. avgusta bo krščen
Filip T., Breg pri Polzeli.

APOSTOLAT MOLITVE

SEPTEMBER
Splošni: Da bi mladi dobili
več možnosti za izobraževanje in zaposlitev.
Misijonski: Da bi katehisti bili pričevalci življenja po veri, ki jo oznanjajo.
Slovenski: Da bi v zmedi in pomanjkanju pravih vrednot znali poslušati
vest, naš notranji glas, po katerem
nam govori Stvarnik.

V četrtek, 3. septembra, ob 9. uri, bo
v Domu sv. Jožefa v Celju Pastoralni
tečaj: Družina – resnica in usmiljenje,
ki je kot uvertura v novo pastoralno
leto in želi začrtati vsebinski poudarek Vsem staršem, učiteljem, učencem
novega obdobja. Pastoralni sodelavci in dijakom želimo na pragu novega
šolskega leta obilo poguma, veselja,
vabljeni, da se tečaja udeležite!
in božjega blagoslova!
V četrtek, 3. septembra, po obeh sv.
KULTURA
mašah molitev za duhovne poklice.
V petek, 4. septembra, v Andražu po To nedeljo, 30. avgusta, ob 14.30, bo
maši, na Polzeli pred mašo (18.50) na športnem igrišču v Andražu tradipobožnost v čast Srcu Jezusovemu. cionalna kulturna prireditev Družina
poje, »Peli so jih mati moja«.
V nedeljo, 6. septembra, bo misijonski
dan v Lučah ob Savinji. Začetek doga- V soboto, 19. in nedeljo, 20. septembra
janja bo ob 10. uri v župnijski cerkvi organizirajo andražani dvodnevni izlet
s sv. mašo (škof Stanislav Lipovšek), v N.p. Kornati in N.p. Slapovi reke Krke.
nadaljevanje pa ob 12. uri na priredit- Informacije in prijave v zakristiji sv.
venem prostoru (dobrodelna misi- Andreja ali po telefonu 031 331 411
(Stane).
jonska tombola).
V nedeljo, 6. septembra, bosta krščeni
Neža K., Vransko (Ločica) in Ela M.,
Breg pri Polzeli.
Letošnja Stična bo 19. septembra.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Dušič, Andraž 118; Dušič,
Andraž 118/a; Zabukovnik, Andraž
114/a. Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

SPOMINJAMO SE

31. avgusta 1879 je na koru gorooljske
cerkve mojster Lenart Ebner zaključil
z izdelavo 12 registrskih orgel. Prejšnje, male orgle, so bile namreč leta
1857 prestavljene na Vimperk. Te
nove Ebnerjeve orgle so bile na Gori
Oljki do druge svetovne vojne, ko so
se začele počasi odstranjevati in so
končno obležale na cerkvenem podstrešju.

