Izbirati
vedno
tisto, kar je težje.
Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž
nad
Polzelo
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes
26.po
junij
nas

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»... Glasniki so šli in stopili
v samarijsko vas, da bi mu
pripravili prenočišče.
Pa ga niso sprejeli, ker je
bil namenjen v Jeruzalem.
Ko sta to videla učenca
Jakob in Janez, sta rekla:
»Gospod, ali hočeš,
da rečeva, naj pride ogenj
z neba in jih pokonča?«
Toda obrnil se je in ju posvaril:
»Ne vesta, kakšnega duha sta;
Sin človekov ni prišel življenj
uničevat, ampak reševat.«
(Lk 9,52-55)

Ponižnost je: čim manj govoriti o sebi,
ne mešati se v tuje zadeve,
paziti, da nismo radovedni,
z veseljem sprejemati nasprotovanje
in popravke, iti mimo tujih napak,
sprejemati zapostavljenost,
pozabo in sovraštvo, ne iskati, da
bomo posebej ljubljeni in sprejeti,
vljudno odgovarjati, tudi ko nas
izzivajo, nikoli ne poteptati
dostojanstva nikogar,
ne razpravljati niti takrat,
ko imamo pravico ...

»K maši ne grem vedno. Saj veste, ta
mraz …« mi je dejal neki mlad fant.
»In poleti bo tista neznosna vročina,
a ne?« sem mu odgovoril ter nadaljeval: »Spomladi in jeseni pa res ne
veš, ali bo vročina ali mraz in ne moreš kar tako k maši …« »Zafrkavaš,«
me je pogledal. »Pravzaprav mislim
resno,« sem bil še hitrejši v odgovoru.
Da, resno mislim, da ljudje tako hitro
najdemo izgovor, ko je treba iti za
Kristusom. Z izgovori ljudi, ki jih po-

kliče Kristus, naj mu sledijo, se srečamo tudi v današnjem evangeliju.
Tako ga je eden izmed učencev prosil,
naj mu dovoli, da gre in »pokoplje
svojega očeta«, drugi pa se želi »posloviti od svojih domačih«. Kristus
od tistega, ki ga pokliče, zahteva, naj
»se ne ozira nazaj«, ampak naj se ves
in popolnoma preda hoji za njim.
Učenca, ki zatrdi, da bo hodil za Kristusom, kamorkoli pojde, Gospod
opozori, naj se popolnoma odloči
zanj in naj ne bo navezan, ampak
svoboden, saj »Sin človekov nima,
kamor bi glavo položil« (Lk 9,58).
Ko Kristus reče: »Pusti, da mrtvi
pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi
in oznanjaj Božje kraljestvo«, ne gre
za to, da bi nasprotoval spoštovanju
staršev, ampak za to, da poudari
potrebnost radikalne odločitve in
popolne predanosti njemu. Opozori
nas na nevarnost polovičarstva in na
potrebnost, da imamo pogled uprt v
prihodnost. Treba je zapuščati preteklost, ki je velikokrat grešna, in ne
biti navezan nanjo.
Prosimo Jezusa, da bi mu mogli vedno
slediti. Ko smo brezpogojno poslušni
njegovemu klicu, postanemo svobodni, in ko mu služimo z vsem srcem,
mu sledimo na poti v slavo. Kristjan
ve za cilj poti, ve, kam ga pelje pot,
ko sledi Jezusovim stopinjam. Zato
tisti, ki hodi za Jezusom, ne tava brezciljno, ampak ima smisel.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

TUKAJ SEM, SPREMENI ME

(ob psalmu 16)
Ti si moj Bog. K tebi prihajam,
kajti zaupam ti. Pri tebi sem na
varnem, tebi se lahko darujem.
In poglej: prinašam kruh svojega
življenja, vse delo in trud, svoje
solze, vsako bolečino. Tukaj sem z
vsemi svojimi vsakdanjostmi.
In poglej: prinašam vino svojega
življenja, veselje in upanje, svojo
živost in svojo ljubezen. Tukaj sem s
praznikom svojega življenja.
Spremeni kruh mojega življenja,
spremeni vino mojega življenja.
Tukaj sem, spremeni mene …
Sem, ker si me ti ustvaril. Sem, ker si
me poklical v življenje. Daješ mi
svojo dediščino – moje življenje.
Izročaš mi kelih – moje življenje.
Podarjaš mi delež v lepi deželi – v
mojem življenju. Kar si mi dal, to ti
dajem – svoje življenje.
Če hodiš z menoj, grem življenju
naproti. Tukaj sem. S teboj grem.
Spremeni me – življenju naproti …
Poklical si me in prinašam ti kruh in
vino. Poklical si me in prinašam ti
svoje življenje. Tukaj sem. Vsa se ti
darujem. Pokaži mi pot v življenje.
Daj mi pogum, da bom šla po tej poti.
Daj mi moč, da se bom pustila izzvati.
Daj mi zaupanje, da bom tvegala
naslednji korak.
Tukaj sem. Vsa se ti darujem.
Spremeni me – življenju naproti …
(Po: Andrea Schwarz)

26. 06. – 03. 07.

NEDELJA

*

26. 6. 2016 * 13. MED LETOM * Jožefmarija Escrivá, u.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
vse + PRUNGLNOVE in BEŠERJEVE
+ Bernarda in Antonijo PIREC
* maš.: J.K., M.G.
+ Martina in Marijo SIKOŠEK, Ivana SELIČA
+ Pavlo in Antona BAŠIČA
* maš.: J.K., S.P.

PONEDELJEK * 27. 6. 2016 * Ema Krška, kneginja * Ciril Aleksandrijski
POLZELA 7.00 … za + Anico PFEIFER

TOREK * 28. 6. 2016

* Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Mirka PAVIČA
… za + Jožeta VAŠA

* maš.: J.K., M.G.

SREDA * 29. 6. 2016 * Peter in Pavel, apostola * Judita, redovnica
POLZELA 7.00 … za + Roberta GREŠAKA, Jožefa, Marijo JELEN
ANDRAŽ 20.00 … za + Vinka in Petra VODOVNIKA

ČETRTEK * 30. 6. 2016
PRED
PRVIM
PETKOM

* Prvi mučenci rimske Cerkve * Oton Bamberški
POLZELA 19.00 … za + Angelo (1. obl.) in Ludvika CIZEJA
… za + Marjana ŠKOBERNETA (1. obl.)
* maš.: J.K., J.V.
ANDRAŽ 20.00 … za + Klaro PAJENK (8.dan)

PETEK * 1. 7. 2016
PRVI

POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…
…
…
POLZELA 19.45 …
ANDRAŽ 20.00 …
ANDRAŽ 20.30 …
…

* Oliver Plunkett, škof, mučenec * Estera
izpostavitev Najsvetejšega, spoved, molitev, blagoslov
v čast Srcu Jezusovemu
za + Daniela VILČA (1. obl.)
za + Roka SVATINA (obl.)
za + Vesno ŠOŠ
* maš.: J.K., Š.D., J.V., J.B.
molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim
izpostavitev Najsvetejšega, spoved, molitev, blagoslov
v čast Srcu Jezusovemu
vremenska maša
* maš.: J.K., J.V.

SOBOTA * 2. 7. 2016
PRVA

POLZELA 19.00 … za + Ivana ČETINA
ANDRAŽ 20.00 … za + Branka (obl.), Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA
… v čast Srcu Marijinemu
* maš.: J.K., M.G.

NEDELJA
PRVA

* Ptujskogorska Mati Božja * Janez Frančišek Regis

*

3. 7. 2016 * 14. MED LETOM * Tomaž, apostol

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Antona SATLERJA in vse LESKOVŠEKOVE
+ Silvo TRATNIK in starše
* maš.: J.K., M.G.
+ Berto, Ivana in Janka PEČOVNIKA
+ Riharda LESNIKA
+ KORENOVE
* maš.: J.K., Š.D., J.V.

OBVESTILA - VABILA

V sredo, 29. junija, na praznik apostolskih prvakov Petra in Pavla bo na
Polzeli maša zjutraj ob 7. uri; v Andražu zvečer ob 20. uri; v župniji sv.
Petra v Šempetru, slovesna, popoldne
ob 15. uri; zaželeno pa je, da se udeležite tudi maše v celjski stolnici ob
17. uri, med katero bo v duhovnika
posvečen diakon, g. Gregor Majcen.
Četrtek, petek in sobota v tem tednu
bodo zaznamovani s pobožnostmi v
čast Srcu Jezusovemu in Marijinemu
ter z molitvijo za duhovne poklice.
V nedeljo, 3. julija se bomo spomnili
Slovencev po svetu. Letošnje leto je
jubilejno, saj praznujemo 25 let samostojne države Slovenije. Nedelja
Slovencev po svetu je priložnost, da
se spomnimo najprej na njihovo pričevanje za slovenstvo sredi tujine
in tudi za njihovo veliko delo, ki so
ga opravili v času mednarodnega
priznanja Slovenije. Z njimi pred
očmi se hvaležno spominjamo na
to, da imamo skupen dom. Mnogi si
želijo svoje države, pa jim ni omogočena. Na jubilej se bomo spomnili
tudi na Romanju treh Slovenij na
Svete Višarje, ki bo letos 7. avgusta.
KONCERT

V soboto, 2. julija, ob 20. uri, bo na
grajskem dvorišču gradu Komenda
koncert Eroike. Vstopnice na TIC-u.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Blagotinšek, Andraž 9/b,
Obu, Andraž 9/a, Kotnik, Andraž 7.
Na Polzeli: Polzela II.

NAŠA MOLITEV 2016

JULIJ
Splošni: Da bi izkazovali
dolžno spoštovanje domorodnim ljudstvom,
katerih identiteta in obstoj sta ogrožena.
Misijonski: Da bi Cerkev v Latinski
Ameriki in na Karibih po svojem
misijonskem delovanju na tej celini
oznanjala evangelij z novo močjo in
gorečnostjo.
Slovenski: Da bi ohranjali molitveni
spomin na naše pokojne misijonarje,
ki so oznanjali Kristusa poganskih
narodom.

MISEL O KRIŽU

Nekoč je hudobni duh ponudil sv.
Martinu, da mu bo v oporo. Prikazal
se mu je v obliki kralja v vsej svoji
veličastnosti. Rekel mu je:
»Martin, hvala ti za zvestobo, toda
vedi, da sem tudi jaz tebi zvest.
Odslej boš vedno občutil mojo
bližino. Lahko se boš oprl name.«
Sv. Martin ga je vprašal:
»Kdo si pravzaprav?«
»Jezus Kristus sem,« se je zlagal
hudobec.
»Kje pa imaš rane?« je spet vprašal
svetnik.
»Prihajam iz nebeškega kraljestva,«
mu je odgovoril hudobec. »Tam ni
nobenih ran.«
Na to je odgovoril sv. Martin:
»Kristusa, ki nima ran, ne želim
videti. Na Kristusa, ki ne nosi
znamenj križa, se ne morem opreti.«

