Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
8. maj

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Pravični Oče!
Svet te ni spoznal,
jaz pa sem te spoznal;
in ti so spoznali,
da si me ti poslal.
In razodel sem jim
tvoje ime in jim ga bom še
razodeval, da bo ljubezen,
s katero si me ljubil,
v njih, in jaz v njih.«
(Jn 17, 25-26)

Vsa zemlja je prepredena
s komunikacijskimi mrežami;
daleč v vesolje sega človeški glas.
Odmev naših besed se širi
po nevidnih valovih, dokler ne onemi.
Le tvoj glas je večen. Izvira iz
svetosti Besede pred začetkom časa.
Vabi nas biti eno s Teboj in Očetom.
V tebi se stikata nebo in zemlja,
ti si počelo mogočnega čipa,
v njem pa je naša sreča in naše gorje.
Pustil si nam svobodo,
da si igraje podrejamo
stvarstvo.
Bodi zahvaljen,
da v modrosti
vzdržuješ naš svet
v ravnotežju.

Ko mi ljudje pripovedujejo o smrti
svojih najbližjih, je pretresljivo slišati, kako se nekaterim vtisnejo v
spomin zadnje besede umirajočih.
Morda gre za zadnje naročilo očeta
ali matere, moža ali žene. »Storil sem,
kakor mi je naročil(a),« pogosto povedo. Zadnje besede nekega človeka
so tistim, ki ga imajo radi, dragocene,
na neki način svete. Vsem, ki ljubimo
Kristusa, bi morale biti njegove poslovilne besede, izrečene pri zadnji

večerji, dragocene in še bolj svete od
drugih.
Kristus v svoji velikoduhovniški molitvi prosi, da bi tisti, ki 'bodo verovali'
vanj, 'bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v
meni in jaz v tebi' ter 'da bi bili eno,
kakor sva midva eno: jaz v tebi in ti
v meni, da bi bili popolnoma eno.' V
nekaj vrsticah evangelija kar trikratna želja po edinosti. In to po popolni
edinosti!
Kristus ve, da bomo Jezusovi učenci
samo takrat, ko bomo eno, lahko pričevali zanj: »Da bo svet veroval, da
si me ti poslal.« Gospod je tudi na
področju prizadevanja za edinost
naš učitelj; ko moli, da bi 'bili vsi eno',
namreč poda tudi ideal te edinosti
'kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi,
da bi bili tudi oni v naju'. Bolj ko bomo
njegovi učenci združeni s Kristusom,
bolj ko bomo imeli z njim osebni
odnos, bolj bomo med seboj edini.
Temelj naše edinosti je Kristus, temelj
je naš odnos z njim in življenje po
njegovih zapovedih.
Prizadevanje za edinost je težka naloga, saj pomeni dosledno življenje
po Jezusovih zapovedih. Toda Kristus
v današnjem evangeljskem dogodku
najprej prosi za apostole, v drugem
delu pa za vse, ki bodo verovali vanj,
torej tudi za nas. Sam Gospod prosi
za nas! Čeprav je Kristus odšel k Očetu
in je »že povišan nad nebesa; vseeno
pa na zemlji trpi ob vsem, kar čutimo
težkega mi kot njegovi udje« (sveti
Avguštin). Odšel je k Očetu, da bi nam
poslal Svetega Duha, ki bo počelo
edinosti. Prosimo, naj nam Gospod
pošlje tega Duha edinosti.

TEDEN DRUŽINE

Letos obhajamo teden
družine v času priprav
na binkoštni praznik.
K tej spremembi je naše škofe nagovorilo prekrivanje običajnega termina
tedna družine (od praznika sv. Jožefa
do praznika Gospodovega oznanjenja
Mariji) z velikonočnimi prazniki. Ti
so imeli seveda prednost. Hkrati pa
se letos časovno ujemata binkoštni
praznik in svetovni dan družine, to
je 15. maj. Tako bomo obhajali teden
družine v tednu pred binkoštmi.
MAJSKA POBOŽNOST

Začetki čaščenja Matere
Božje v mesecu maju
segajo v srednji vek, ko so Posvetna
pomladna slavja posvečali Mariji. V
sedanji obliki je majska pobožnost
nastala v prvi polovici 18. stoletja v
Italiji, od tam se je kmalu razširila v
Francijo in Španijo. Sredi 19. stoletja
pa je pognala korenine tudi v avstrijskih deželah in s tem tudi pri nas.
Odobril in pospeševal jo je papež
Pij VII. Zdaj je majniška pobožnost v
različnih oblikah razširjena po vsem
katoliškem svetu. Pri nas se je majniška pobožnost začela leta 1851 v
ljubljanskem bogoslovnem semenišču. Prvo šmarnično branje (Mesec
Marije) pa je po francoski predlogi
priredil Davorin Trstenjak leta 1842.
Šmarnična pobožnost je velikokrat
vključena v mašo, ki se zaključi z
litanijami Matere Božje.
(S. Čuk)

08. 05. – 15. 05.

NEDELJA * 8. 5. 2016

* 7. VELIKONOČNA * Bonifacij IV., papež

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Marijo, Ivana JELENA-JANEZOVA, Marijo MARHART
… za + Antona SATLERJA, vse LESKOVŠEKOVE
… za + Angelo in Petra PRAPROTNIKA
… za + Silvo TRATNIK in starše
* maš.: J.K., J.R., S.P., M.G.
POLZELA 10.30 … za + Vincenca (obl.), Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
… za gasilce
* maš.: L.S., od. S.D.
G. OLJKA 10.30 … po namenu romarjev iz Šmartnega
ANDRAŽ 16.00 … za + Ferda KRKA (ob pogrebu)

PONEDELJEK * 9. 5. 2016 * Izaija, prerok * Marija Terezija Jezusova, r. u.
POLZELA 7.00 … za + Žorža GROSA (obl.)
POLZELA 19.00 … za + Tilko (obl.) in 2 Karla ZAVRŠNIK

TOREK * 10. 5. 2016

* Job, svetopisemski mož * Trsatska Mati Božje
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana SATLERJA (o.), Johano, Alojza MAKA, VRANOVŠEKOVE
POLZELA 19.00 … za + Stanka TAVČERJA
… za + Marijo GRADIČ
* maš.: J.K., od. M.G.

SREDA * 11. 5. 2016 * Mamert, škof * Ignacij Lakonijski, redovnik
POLZELA 7.00 … za vse + VREČARJEVE
POLZELA 19.00 … za + Mihaela PEVNIKA

ČETRTEK * 12. 5. 2016

* Leopold Mandič, redovnik * Pankracij, muč.
POLZELA 19.00 … za + Dominika PIRNATA, Štefko, Franca HRIBARJA
… za + Anico PFEIFER (7. dan)
* J.K., od. M.G.

PETEK * 13. 5. 2016

* Fatimska Mati Božja * Servacij, mučenec
POLZELA 19.00 … za + Karla, Terezijo STIBERL, Daniela VILČA
… za + Pavlo, Antona BAŠIČA
* maš.:
ANDRAŽ 20.00 … za + Ferda KRKA (8. dan)

J.K., od. J.V.

SOBOTA * 14. 5. 2016
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…

za
za
za
za

+
+
+
+

* Bonifacij, mučenec * Justina, mučenka
Ivano in Antona OGRAJENŠKA
Silva OŽIRJA (obl.) in Franca
* maš.:
Vesno SIVEC (obl.) in Dragico TURKUŠ
Silva (obl.) in Franca OŽIRJA
* maš.:

NEDELJA * 15. 5. 2016
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.30 …
…
…
G. OLJKA 10.30 …

J.K., od. M.G.
J.K., od. S.D.

* BINKOŠTI * Izidor, kmet * Zofija, mučenka

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠEKOVE, GRILOVE
za + Angelo MEKLAV in vse MEKLAVOVE
za + Nado GABERŠEK
* maš.: J.K., J.R., S.P.
za + Marijo SATLER in Ano KUHAR
za vse + MIKLAVŽINOVE
za + Jožeta JELENA
* maš.: L.S., od. M.G., S.D.
po namenu romarjev

OBVESTILA - VABILA

OBNOVA

To nedeljo, 8. maja, bodo na Goro ŽPS in ŽGS Polzela sta se odločila, da
Oljko romali verniki iz šmarške žup- bomo letos končno izvedli že dolgo
nije. Maša bo ob 10.30.
načrtovano rekonstrukcijo klopi v
župnijski cerkvi na Polzeli. Da bi se
To nedeljo, 8. maja, bodo krščene v prihodnje izognili težavam, ki nasZala J., Založe, Ana H., Polzela, Ajda tajajo zaradi zdajšnje dolžine, se bodo
P., Breg pri Polzeli.
razdelile na dva krajša dela, s tem pa
V ponedeljek, 9. maja, se bo pričel bomo pridobili prehod po sredini.
teden za družine in bo trajal do 15. Dela se bodo pričela v prvi polovici
maja. Letošnje geslo je: »Družina – junija. Zaključena morajo biti do sv.
Marjete. Ker je enemu od izvajalcev
tukaj je usmiljenje.«
treba takoj nakazati avans, denarja v
V ponedeljek, 9. maja, ob 20. uri bo blagajni pa ni, vas lepo prosim za
redna seja ŽPS Polzela.
hitro pomoč. Hvala za razumevanje!
V četrtek, 12. maja, ob 20. uri bo srečanje zakonske skupine.
V petek, 13. maja, ob 16. uri se bodo
letošnji birmanci odpeljali na duhovne
vaje na Bled. Avtobus jih bo čakal na
parkirišču pred občinsko stavbo.
V soboto, 14. maja, krst Lare Š., P.
Prihodnja nedelja, 15. maja, bo binkoštna. Maša tudi na Gori Oljki. 10.30.
V nedeljo, 15. maja, bodo krščeni Vall
Nikolai H., Polzela, Tevž S., Ločica ob
Savinji, Luka T., Ločica ob Savinji.
ROMANJE

GLASBA

Bratje minoriti ob jubileju Božjega
usmiljenja z veseljem vabijo na 12.
Marijafest, ki bo v baziliki na Ptujski
Gori, v soboto, 14. maja, ob 17. uri.
V nedeljo, 15. maja, ob 16. uri bo na
Gori Oljki 18. srečanje pevskih zborov
in vokalnih skupin občine Polzela.
MISEL

Če bi doumeli, kaj se pravi biti Božji
otrok, ne bi zmogli delati slabega.
Bili bi kakor angeli na zemlji. Biti
Božji otrok, kakšno dostojanstvo!
(sv. Janez Vianey)

V začetku junija se bo iztekel rok za
prijavo na zahvalno škofijsko romanje
v Rim in Asisi, od 26. do 29. septembra.
Cena ugodna: 299 € na osebo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Urbanc, Dobrič 21a, Jesenko,
Dobrič 21b. Polzela: Ločica ob Savinji.

Brez besed

