Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
6. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Vzel ga je
od množice v stran,
mu vtaknil prste v ušesa
in se mu s slino
dotaknil jezika,
pogledal je v nebo,
zavzdihnil in mu rekel:
»Efeta!«, to je »Odpri se!«
In ušesa so se mu
kar odprla in vez
njegovega jezika se je
razvezala in je govoril prav.
(Mr 7, 33-35)

Zahvaljujemo se ti, Gospod, ker si nas
rešil oglušelosti in nam razvezal jezik.
Spoznavamo te po obilnih darovih,
naklanjaš nam jih na priprošnjo
svoje Matere (katere praznik bomo
obhajali v tem tednu).
Izbral si jo med
človeškim otroki,
da se je s teboj igrala
na krogu zemlje,
preden se je utelesila,
od začetka časov.
Kaže nam pot iz teme,
za nami stopa k tvojemu oltarju.
Hvala za dar odrešenja.

Čudež ozdravitve gluhonemega so v
zgodovini brali tudi v prenesenem,
duhovnem pomenu. Skušajmo odkriti
njegov duhovni pomen, to je, kako
nam branje poročila lahko pomaga
v našem duhovnem življenju.
Jezus je hodil 'po pokrajini Deseteromestja«. V teh krajih niso živeli le
Judje, ampak narodnostno mešano
prebivalstvo. Zato so ta mesta pri
Judih veljala za manjvredna. Za nas
pa ima ta Jezusov obisk pomenljivo
sporočilo: Kristus prihaja k ljudem,
ki si ne »zaslužijo« njegove ljubezni.
Jezus jih ljubi in se jim bliža in med

njimi naredi celo čudež. Podobno si
mi zaradi naših grehov ne zaslužimo,
da bi nam Jezus naklanjal svojo ljubezen, a nam jo vseeno naklanja in
se nam bliža. Pobudo ima Bog.
»Vzel ga je k sebi, stran od množice«
beremo. Jezus gluhega najprej pelje
proč od množice. Med množico ne bi
mogla govoriti, motila bi ju. Bog
govori človeku na samem. Tako je
Izraelce popeljal v puščavo, da jim
je govoril. Sveti ljudje so se umikali
v samoto. Samota in tišina sta prvi
pogoj, da tudi nam Bog spregovori.
Današnji človek je zaradi množice
močnih glasov »gluh« za Božji glas.
Odhod v tišino je pogoj za poslušanje,
je predpogoj za vero. Najtežji pa je
izhod iz svojega jaza, iz lastnega egoizma in zaverovanosti v lastni prav.
Bog nam ne more spregovoriti, ker
bi ga ne slišali, dokler se ne umirimo
in poiščemo nekaj trenutkov tišine
za stik z Bogom. Sodobnemu človeku
je velikokrat odveč tišina in se težko
zbere. Naš molk je v službi poslušanja
Boga. Ali je kaj bistveno drugače, ko
želimo prisluhniti sočloveku?
»Vzel ga je k sebi, stran od množice,
mu položil prste v ušesa in se s slino
dotaknil njegovega jezika« (Mr 7, 33).
Jezus je tu podoben kiparju, ki oblikuje glino s prsti. Kakor umetnik s
prsti v samoti in tišini oblikuje glino,
podobno Gospod oblikuje naše srce
v tišini in počasi naše obličje spreminja po svojem obličju. Poslušanje,
ki sledi odhodu v samoto, pa je druga
stopnja na poti vere. Ali se moremo
imenovati kristjani, če ne prisluhnemo Kristusovi besedi?

MARIJINO ROJSTVO

Marija se je rodila v
Nazaretu, pobožnim,
plemenitim in revnim
staršem, Joahimu in Ani.
Bila je otrok molitve in dar Boga. Staršem je bila od Boga podarjena. Marija
je bila v templju vzgojena za Boga
ob roki duhovnika Simeona. Njeno
najljubše razvedrilo v prostih urah
je bilo branje Svetega pisma, njeno
najprijetnejše razvedrilo prepevanje
sv. psalmov. Marija je bila vzgojena,
da hvali Boga in tako naj bi bili vsi
otroci vzgojeni za Boga. Ali niso otroci
podobni angelom, če hvalijo Boga in
pojejo svete pesmi?
Bog je izbral Marijo za najvišjo čast.
Ostala je devica in postala mati Najvišjega, Božjega Sina, Odrešenika sveta. Angel ji je prinesel veselo oznanilo.
Imenoval jo je: Blagoslovljena si med
ženami! S tem je bila povzdignjena
nad ves ženski svet. Ta čast skromne
device ni naredila domišljave. Vsak
dober dar pride od Boga. Sebe imenuje Gospodova dekla. Besede ponižnosti so prve besede, ki so o Mariji
zapisane v Svetem pismu, ko reče
angelu: »Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi«. Sveta
ponižnost, iskrena skromnost, ti
dvigneš človeka iz prahu visoko nad
vse zvezde in narediš ljudi podobne
angelom. Nasprotno temu - ponos in
objestnost - spremeni angele v hudiče.
Na nas se bo izpolnila Gospodova beseda: »Kdor se povišuje, bo ponižan,
in kdor se ponižuje, bo povišan«.
A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni

06. 09. – 13. 09.

NEDELJA * 6. 9. 2015

* 23. MED LETOM, ANGELSKA * Zaharija

POLZELA 7.00; ANDRAŽ 9.00
za + Silvo in Slavka HOFMANA, vse LUKOVE
za + Dragico TURKUŠ, starše KUKEC - MLINARJEVE
za + Franca ŠPILERJA
za vse + TONAČEVE
* maševali: J.K., od. Š.D., J.B., J.R.

POLZELA 10.30 …
…
…
…

PONEDELJEK * 7. 9. 2015 * Marko Križevčan, muč. * Regina, d., m.
POLZELA 7.00 … za + Rudolfa PEČNIKA (30. dan)

TOREK * 8. 9. 2015

* MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren * Serafina

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

za + Marijo JOŠOVC
v dober namen v zahvalo za zdravje
za + Marijo HADŽIČ in Slavka
za + Julija PALIRJA (1. obl.)
v dober namen
* maševali: J.K., od. J.B., Š.D.

SREDA * 9. 9. 2015 * Peter Klaver, jezuit, misijonar * Friderik Ozanam
POLZELA 7.00 … za + Bogomirja ŠIPEC (8. dan)
… za + Boštjana JELENA (obl.)

ČETRTEK * 10. 9. 2015

* maševala: J.K., od. Š.D.

* Nikolaj Tolentinski, spokornik * Leposlava, ces.

POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
… za + Antona MEŠIČA (8. dan)
… za + Daniela VILČA
* maševali: J.K., od. J.B., Š.D.

PETEK * 11. 9. 2015
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

* Prot in Hijacint, muč. * Bernard in Bonaventura, r.
za
za
za
za

SOBOTA * 12. 9. 2015

+
+
+
+

Jožeta VERDEVA ter Franca in Justino
Antona KOKOVNIKA (obl.) in Rozalijo
Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE
Jerneja in Štefko VASLE
* maš.: J.K., od. J.B., Š.D.

* Marijino ime * Tacijan, muč. * Gvido, cerkovnik

POLZELA 19.00 … za + Franca JELENA (obl.), Faniko, Franca, Marjeto
… za vse + CIBERLOVE in Staneta ml. NOVAKA J.K., Š.D.

NEDELJA * 13. 9. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
G. OLJKA 10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za
za
za

* 24. MED LETOM, KRIŽEVA * Janez Z.

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivana DUŠIČA
+ Ivana, Janija KRAJNCA, REPINOVE, TANJŠEKOVE
+ Branka MIKLAVŽINA
* maševala: J.K., od. Š.D.
+ Jožeta, Milko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE
+ Romea TAVČERJA, Marijo, Ivana PERGERJA
+ PETRIČEVE, MOŽINOVE in Majo
+ Marijo in Franca PFEIFER
* J.K., od. Š.D., J.B., J.R.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 6. septembra, bo v Lučah
ob Savinji misijonski dan. Začetek dogajanja bo ob 10. uri s sv. mašo (škof
Stanislav Lipovšek), nadaljevanje pa
ob 12. uri na prireditvenem prostoru
(dobrodelna misijonska tombola).

KULTURA

Člani MePZ Oljka začenjajo novo, jubilejno sezono in v svoje vrste vabijo
nove pevke in pevce. Če imate posluh
in če ste željni novih izzivov, potem
se pridružite na pevskih vajah v petek,
11. septembra ob 19.30 v mali dvorani Kulturnega doma. Lepo vabljeni k
To nedeljo, 6. septembra, bosta kršprepletanju petja, zabave, druženja
čeni Neža K., Ločica (Vransko) in Ela
in prijateljstva!
M., Breg pri Polzeli.
V soboto, 12. septembra, ob 9. uri bo V soboto, 12. septembra bo ob 15. uri
v baziliki Matere Božje v Petrovčah v Gornjem Gradu slovesnost ob 875škofijski molitveni dan za duhovne letnici samostana. Poleg škofa Stanipoklice. Ob 9. uri bo molitvena ura, slava bodo prisotni tudi benediktinci
istočasno bo v Dominikovem domu iz Šentpavla v Labotski dolini.
srečanje za ministrante z bogoslov- KATEHETSKA PASTORALNA Š.
cem, ki je sodeloval v kolesarski dirki
okrog Slovenije. Ob 10. uri bo sveta Katehetsko pastoralna šola vabi k
maša, ki jo bo vodil škof dr. Stanislav vpisu v šolskem letu 2015/16 vse,
ki jih zanimajo teološka vprašanja,
Lipovšek. Pridružite se!
vprašanja človeka, Cerkve, sveta in
V soboto, 12. septembra, bodo pri sv. Boga. K vpisu ste vabljeni tudi vsi, ki
maši ob 19. uri sodelovali vsi polzelski že poučujete verouk ali želite posorganisti. Po maši bo sestanek.
tati katehist/katehistinja ali voditelj
Na križevo nedeljo, 13. septembra bo biblične skupine. Informativni dan
bo v petek, 18. septembra ob 16. uri
ob 10.30 maša tudi na Gori Oljki.
v Domu sv. Jožefa, Plečnikova 29, CE.
V soboto, 19. septembra bo v Stični
spet srečanje mladih. Vozil bo posebni VEROUK 2014/15
avtobus: izpred Doma krajanov v An- Letošnje veroučno leto bomo pričeli v
dražu ob 7.00; izpred cerkve na Pol- nedeljo, 13. septembra z mašama ob
zeli ob 7.15. Prispevek za podporo 9.00 (Andraž) in 10.30 (Polzela). Takrat
Stični in prevoz je 10 € (kdor zmore). bo objavljen tudi urnik. Ta teden pa bo
Prijave pri katehistinji Andreji ali vpis k verouku za 1. razred in nakup
župniku na j.kovacec@gmail.com.
veroučnih potrebščin za vse razrede:
na Polzeli v župnišču, v ponedeljek od
SKRB ZA CERKEV
10. do 15. ure, v četrtek od 14. do 17.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. ure in v petek od 9. do 14. ure; v AnV Andražu: Maver, Andraž 36; Maver, dražu v župnijski pisarni v torek od
Andraž 39; Atelšek, Andraž 40/a. Na 16.00 do 17.50 in v petek od 16.00
do 17.50.
Polzeli: Breg pri Polzeli.

