Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
10. julij

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je neki
popotni Samarijan
prišel do njega in ga videl,
se mu je v srce zasmilil.
Pristopil je k njemu in
v njegove rane vlil olja
in vina ter jih obvezal;
in posádil ga je
na svoje živinče,
peljal do gostišča
in poskrbel zanj. Drugi dan
je vzel dva denarja in dal
gostilničarju ter rekel:
‚Poskrbi zanj in,
kar boš več potrošil, ti jaz
nazaj grede povrnem.‘
(Lk 10,33-35)

Kdor je dober, je svoboden,
pa čeprav je suženj.
Kdor je hudoben,
je suženj,
pa četudi
je kralj.
(sv.
Avguštin,
c.u.)

Najboljša pot do tega, da »vidimo«
Boga, je opravljanje naših dolžnosti
iz ljubezni in služenje bratom in sestram, zlasti potrebnim. Pred kratkim
je neka gospa dejala, kako ji je težko
streči ostareli teti. »Ne da ji ne bi hotela, prosim, razumite me, a včasih je
res težko. Včasih je zahtevna in sitna.
Zdi se mi, da bi bila lahko včasih bolj
hvaležna.« Rad verjamem. Služenje

»ubogim« ni preprosta in lahka stvar,
ampak nas nasprotno velikokrat nekaj
»stane«. Tudi usmiljenega Samarijana,
ki je opisan v današnjem evangeliju,
je pomoč kar nekaj »stala«. Moral si
je vzeti čas in se potruditi, da je ranjencu pomagal, mu obvezal rane in
mu preskrbel prenočišče.

VIDENJE

Neki menih je vrsto
let prosil Boga, da bi
imel videnje. Da bi se mu prikazal Bog
ali vsaj kdo od svetnikov in tako okrepil njegovo vero. Končno je nekega
dne ugledal prikazen, a se je sredi
videnja oglasil samostanski zvon.
Človek in skupine ljudi, ki se bodo Zvonjenje je pomenilo, da je prišel
odločili pomagati človeku in braniti čas, ko je treba nasititi reveže, ki so
dostojanstvo človeške osebe, morajo se vsak dan zbirali pred samostantvegati, da bodo poleg notranjega skimi vrati. In tisti dan je bil na vrsti
zadoščenja doživeli tudi zavračanje, za to nalogo prav on. Če se ne bo pred
nehvaležnost in celo nasprotovanje. njimi pojavil s hrano, bodo mislili, da
Pa vendar je spoštovanje vsakega člo- v samostanu nimajo zanje ničesar in
veka in pomoč sočloveku ena bistvenih ubogi se bodo razšli.
sestavin Jezusovega sporočila, ki ga Menih je omahoval med zemeljsko
je izrazil s pozivom ob koncu prilike dolžnostjo in nebeškim videnjem.
o usmiljenem Samarijanu: »Pojdi in Seveda se je moral odločiti hitro, dokdelaj prav tako!« (Lk 10,37).
ler je zvonec še zvonil. S težkim srcem
Slikar p. Marko Ivan Rupnik je v mo- je zapustil videnje in odšel streč ubozaični poslikavi papeževe kapele gim. Skoraj čez eno uro se je vrnil v
svojo sobo. Ko je odprl vrata, skoraj
Odrešenikova Mati v Vatikanu močno
ni mogel verjeti svojim očem. Medtem
poudaril nujnost kristjanovega zavzeko je hranil reveže, prikazanje ni premanja za človeka in njegove skrbi za nehalo. Ko je menih pokleknil in se
bližnjega. Na steni, kjer prikazuje de- zahvalil, je slišal odgovor: »Moj sin,
lovanje Božjega Duha v človeku, je če bi ne šel hranit revežev, ne bi ostal«.
upodobil usmiljenega Samarijana, ki
B. Rustja, Drobne zgodbe z biserom
z vso skrbnostjo pomaga ranjencu.
Toda ta ranjeni človek ni kdorkoli!
Hočete priti do vere
Ne, ima obraz Jezusa Kristusa!
Kadar bi omagovali pri zavzemanju in ne poznate poti do nje?
Učite se od tistih, ki so jih nekoč,
za človeka in pri skrbi za bližnjega,
kot vas, mučili dvomi.
se spomnimo: ko pomagamo človeku
Posnemajte njihova dejanja,
v stiski, pomagamo Kristusu. Ko se naredite vse, kar zahteva vera,
zavzemamo za današnjega ranjenega kot da bi bili že verni.
človeka, pomagamo Kristusu, blažimo Obiskujte mašo,
njegove rane in brišemo njegove solze uporabljajte blagoslovljeno vodo itd.,
v očeh naših sodobnikov.
to vas bo brez dvoma pripeljalo
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem do preprostosti in vernosti. (B. Pascal)

10. 07. – 17. 07.

NEDELJA

*

10. 7. 2016 * 15. MED LETOM * Amalija (Alma), red.

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

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Marijo (1. obl.) in Ivana JELENA-JANEZOVA
+ Nandija OBUJA
* maš.: J.K., M.G.
+ Ožbalta DROBNAKA (obl.) in vse DROBNÁKOVE
+ Štefanijo in Jožeta KAČA
+ Mateja (Mata) ZMRZLAKA
+ Ivana in Tilčko ŽOLNIR
+ Marjana KELHERJA
* maš.: L.S., Š.D., J.R., J.V.

PONEDELJEK * 11. 7. 2016 * Benedikt, opat, zavetnik Evrope * Olga
POLZELA 7.00 … za + Edvarda HROVATA (obl.) in Marijo

TOREK * 12. 7. 2016

* Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca

POLZELA 19.00 … za + Miro ŽOHAR (obl.), Antonijo ŠUSTER, Konrada GRADIČA
ANDRAŽ 20.00 … za + Antona, Marijo MIHELČIČ, Antona, Marijo SMREKAR

SREDA * 13. 7. 2016 * Henrik (Hinko) II., cesar
POLZELA 7.00 … za + Toneta, Vero in Alenko KOLŠEK, ostale KOLŠKOVE

ČETRTEK * 14. 7. 2016

* Kamil de Lellis, duhovnik, redovni ustanovitelj
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Vinka KOMPANA
… za + Cvetko MAROVT
* maš.: J.K., M.G.

PETEK * 15. 7. 2016
POLZELA 15.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

* Bonaventura, škof, cerkveni učitelj * Vladimir K.
po namenu udeležencev Oratorija 2016 (ob sklepu)
za + Angelo URATNIK (obl.) in ostale TOMAŽOVE
za + Marijo LUKNER (7. dan)
* maš.: J.K., Š.D.
koncert dveh glasbenih skupin, Margareta in Glas srca

SOBOTA * 16. 7. 2016

* Karmelska Mati Božja (Karmen) * Elvira, op.

POLZELA 17.00 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
ŠENEK 18.30 … za + Marjana KELHERJA (7. dan)
ANDRAŽ 20.00 … za + Alojzijo in Angelo DREV

NEDELJA

*

17. 7. 2016 * 16. MED LETOM * Aleš, spokornik

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.00 …
…
…

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Antona in Ivano OGRAJENŠEK
+ Alojza, Marijo MAURER, vse JURJEVČEVE
+ Darinko PLASKAN
* maš.: J.K., M.G., J.V.
+ Vinka, vse HRIBERNIKOVE, Danico KRAMARŠEK
+ Franca KOLARJA (obl.), starše, Ivana VAJNCERLA
+ Branka MIKLAVŽINA
* maš.: E.K., L.S., J.R.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 10. julija z mašo ob 10.30
se pričenja letošnji oratorij, počitniški
program za otroke. Prijave zaključene.
ŽUPNIJSKI DNEVI 2016

Petek, 15. 7. 2016:
15:00 pred župnijsko cerkvijo sv.
maša ob zaključku oratorija.
15:45 odprtje priložnostne razstave.
19:00 župnijska cerkev, sv. maša.
19:30 župnijska cerkev, koncert ritmično duhovne glasbe.
Sobota, 16. 7. 2016:
7:30 igrišče OŠ Polzela, turnir v nogometu (prijave: Rok, 041/274-812);
turnir mešanih trojk v odbojki na
mivki (prijave: Nina, 031/747-735);
turnir v košarki (prijave: Marko, 041/
381-472); balinanje (prijave: Stanko,
041/404-533); metanje obročev na
cilj (prijave: Ida, 031/ 469-617);
metanje žoge na košarkarski koš
(prijave: Robi, 041/793-758); stara
telovadnica OŠ Polzela, turnir v namiznem tenisu (prijave: Emil, 031/
812-170)
18:30 kapela v Šeneku, sv. maša.
19:00 šeneški park, blagoslov konj.
Nedelja, 17. 7. 2016:
10:00 župnijska cerkev, slovesna sv.
maša in procesija po ustaljeni poti.
Po maši, prostor pred cerkvijo, družabno srečanje, pogostitev, priložnostni program ...

Sveta Marjeta,
zavetnica polzelske
župnije, nas po
dveh župnijskih
dnevih, v nedeljo,
17. julija, vabi še
k slovesnemu
obhajanju njenega
godu s praznično sv.
mašo in procesijo,
ki se bo pričela ob 10. uri.
Istočasno bomo obhajali tudi
jubilej, 40 let duhovništva našega
pogostega, vedno zaželenega, gosta
p., dr. Edvarda Kovača. Spodbudite
se med seboj in pridite! Za skupno
kosilo po obredu bodo poskrbeli člani
ŽPS, pripravljalnega odbora in drugi.
Pecivo za družabno srečanje naj bi se
peklo po celi župniji. Zbiranje peciva
bo v župnišču, v soboto, 16. julija, od
14.30 do 16. ure. Zaželena je priprava
peciva na primernih pladnjih, da se
ga lahko takoj postreže. Dobrodošel
tudi kakšen hlebec domačega kruha.
Hvala za dobro voljo in trud!

Na sestanku ŽGS v ponedeljek smo
pregledali popravke v cerkvi in izrazili
zadovoljstvo nad kvalitetno izvedbo.
Ugotovili pa smo tudi dvoje neprijetnih dejstev: * dela ne bodo zaključena
do 'šmarjetne' nedelje, kakor je bilo
planirano; * dotok finančnih sredstev
v župnijsko blagajno je manjši kot je
bilo predvidevano in z njimi ne bomo
uspeli poravnati vseh stroškov. Zato
SKRB ZA CERKEV
nagovarjamo vse verniki, ki se šele
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. odločajo o sodelovanju, da se odločijo
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 36, Pi- pozitivno in ne odlašajo predolgo.
žorn, Dobrič 37, Ježovnik, Dobrič 33. Vsem 188-tim, ki so že oddali svoj
dar pa se najlepše zahvaljujemo.
Polzela: Polzela II.

