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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Marta pa si je dala veliko
opraviti s postrežbo.
In pristopila je ter rekla:
»Gospod, ti ni mar,
da me je sestra
pustila sámo streči?
Reci ji, naj mi pomaga!«
Gospod ji je odgovoril:
»Marta, Marta, mnogo
stvari te skrbí in vznemirja,
a le eno je potrebno.
Marija si je izvolila
najboljši del,
ki ji ne bo vzet.«
(Lk 10,40-42)

Gospod, hvala ti za sv.
Marjeto, ki je umrla
sicer zelo mlada, a je
vseeno pokazala toliko
modrosti in poguma,
da jo lahko občudujemo.
Gospod, tudi nam daj
take vzvišene modrosti.
Očisti naša usta in nam
pomagaj, da bomo svetu upali
povedati in pokazati, kaj nam
pomeniš in kaj vse si storil za nas!

Neka žena je v nedeljo namesto kosila
položila na mizo kup sena. Družini je
vzelo sapo, a si nihče ni upal reči niti
besede. Takrat je besedo povzela
mama: »Petnajst let že kuham in postavljam pred vas dobra jedila, a v vseh
teh letih ni še nihče rekel, da je kosilo
dobro. Niti da ni dobro!«
Bolj kot plačila si je mati želela prijazne besede, prisrčno pohvalo in
zahvalo … Kuhanje, strežba in druga
vsakdanja opravila so v ospredju tudi
v današnjem evangeliju. Marta kuha
in pripravlja mizo, Marija pa sede in
posluša Jezusa (prim. Lk 10,39).

Jezus Marti prizna, da »skrbi« in ji na
neki način da vedeti, da je opazil njeno
skrb, a obenem še bolj pohvali njeno
sestro Marijo, ki mu prisluhne. Jezus
je prišel s poti. Verjetno je bil utrujen,
a najbrž potreben tudi prijazne besede
in tega, da mu nekdo prisluhne. In to
je storila Marija, ki je »poslušala
njegovo besedo«. Tako Jezus, čeprav
Božji Sin, pokaže na pristno in globoko
človeško potrebo, ki jo dobro opažamo tudi pri današnjih ljudeh: Človek
potrebuje poslušanje, sprejetost, razumevanje. Človek ni samo materialno
bitje in ne potrebuje samo gmotnih
dobrin, ampak tudi poslušanje in
sprejetost. Kolikokrat kdo od starejših reče: »Saj nič ne potrebujem, le
obiščite me, pogovorite se z menoj
in pokažite mi, da sem vam dragocen!« Številni mladostniki ne cenijo
materialnih dobrin svojih staršev,
ker v njih ne vidijo ljubezni. Koliko
raje bi videli, če bi jim starši naklonili
več časa in pozornosti. Kako napačno
ravnajo starši, ki menijo, da je pomembno le to, da dajo otrokom najmodernejša oblačila in igrače, dober mobilni
telefon, računalnik …, medtem ko
otroci potrebujejo njihovo ljubezen
in čas! Kolikokrat napačno mislijo, da
bodo otroci zadovoljni, če jim nudijo
materialno ugodje, a jih ne vzgajajo.
Otroci potem nimajo vrednot, po
katerih bi živeli. Kako naj se v življenju
orientirajo, če jim bistveno manjka?

SVETI ZAKON

V zakonu lahko zelo močno
doživljamo ljubezen nekega človeka.
Istočasno pa vemo, kako hitro se ta
ljubezen lahko spremeni v vseenost,
tesnobo, v medsebojne žalitve. Vendar
se lahko od te krhke človeške ljubezni
preusmerim tudi na Božjo ljubezen.
Tako obe ljubezni ne postaneta kot
nasprotje, ki se izključuje. Toliko bolj
me bodo izkušnje človeške ljubezni
vedno znova pripeljale do Božje ljubezni. To mi pomaga, da lahko uživam
v tej ljubezni do drugega, ne da bi se
bal, da jo bom izgubil. Dobro vem, da
lahko najina ljubezen obstaja le tako,
da se oba prepustiva Božji ljubezni.
Tako postane izkušnja Božje ljubezni
temelj, na katerem lahko gradiva tudi
človeško ljubezen.
Po: A. Grün, Vse dobro za vajino ljubezen

MOLITEV

Poslušanje drugega je za človekovo
polno življenje nadvse pomembno!

Gospod Jezus,
blagoslovi vse tiste,
ki izkazujejo gostoljubje.
Daj jim poguma in moči,
da bodo sprejeli vse svoje goste,
in daj, da bodo imeli pred očmi to,
da vse, kar storijo zanje,
storijo pravzaprav zate.
Sveti Duh naj jim pove,
da bodo dobrodošli in ljubljeni
v nebeškem kraljestvu vsi,
ki nudijo gostoljubje
številnim ljudem,
še posebej tistim, ki so ubogi.

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Po: Mati Terezija

17. 07. – 24. 07.

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.

PONEDELJEK * 18. 7. 2016 * Elij iz Koštabone, diakon, mučenec
POLZELA 7.00 … za + Antona in Ivanko VAŠL ter Hani TAVČAR

TOREK * 19. 7. 2016

* Arsenij Veliki, puščavnik * Simah, papež

ANDRAŽ 18.00 … za + Srečka in Jožico PIŽORN (obl.)
… za + Klaro PAJENK (30. dan)
POLZELA 19.00 … za + Danijela TURNŠKA

* maš.: J.K., M.G.

SREDA * 20. 7. 2016 * Marjeta Antiohijska, mučenka * Apolinarij
POLZELA 7.00 … za + Marijo TERGLAV, Ano ČERNE in starše TERGLAV
… za + Franca ČEBINA, 2 Jožeta, Marijo VAŠL * m.: J.K., M.G.

ČETRTEK * 21. 7. 2016

* Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, c.u. * Danijel
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za vse + KLADNIKOVE, Srečota GOLJARJA, Mirana VIDMAJERJA
… za + Franca, Marijo GRADIČ, Marijo VOGA (obl.)* J.K., M.G.

PETEK * 22. 7. 2016

* Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska žena
POLZELA 19.00 … za + Tončko, Andreja TURNŠKA, Ivanko, Ervina MEJAKA
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim
ANDRAŽ 20.00 … v dober namen za zdravje in božjo pomoč

SOBOTA * 23. 7. 2016

* Brigita Švedska, redovnica, sozavetnica Evrope

ANDRAŽ 11.00 … za + Franca REZONIČNIKA in Mojco GOLIČNIK
POLZELA 19.00 … za + Davida VELEPIČA

NEDELJA

*

24. 7. 2016 * 17. MED LETOM - KRIŠTOFOVA

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
G. OLJKA 10.30 …
…

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ano in Andreja SITARJA in rajne ŠEPOVE
+ Ano MAJHENIČ
* maš.: J.K., M.G.
+ Angelo, 2 Alojza LIKEBA, Franca TERGLAVA
+ Davorja GROFELNIKA
+ Kristino TERČAK
* maš.: L.S., J.R., J.V.
+ Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK
odvrnitev hude ure

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 17. julija, bo tretji župnijski
dan v okviru praznovanja godu farne
zavetnice sv. Marjete. Ob 10. uri bo v
župnijski cerkvi začetek slovesnega
bogoslužja - procesije in sv. maše. Po
maši bo na prostoru pred cerkvijo
družabno srečanje, pogostitev, priložnostni program ...
Istočasno bomo obhajali tudi jubilej,
40 let duhovništva našega dragega
in vedno zaželenega gosta, patra, dr.
Edvarda Kovača, ki mu tudi na tem
mestu čestitamo in želimo vse dobro.
Nedelja, 24, julija, je Krištofova. Med,
oz. po mašah bo blagoslov za srečno
vožnjo. V zahvalo za srečno prevožene
kilometre bomo darovali za vozila,
ki jih pri svojem delu nujno rabijo
misijonarji. MIVA se za darove že v
naprej zahvaljuje. Z veseljem darujmo,
življenja rešujmo!

IRSKI BLAGOSLOV ZA NA POT

Naj te vsa pota povezujejo z drugimi,
naj ti veter piha v tvoj hrbet,
prijeten dež naj zaliva tvoja polja,
sončni žarki naj ogrevajo tvoj obraz.
In do takrat, ko se spet vidimo,
naj te Bog varuje s svojo roko.
Pota, po katerih hodiš, naj te
vedno pripeljejo k pravemu cilju.
Kadar je hladno, imej tople misli,
naj ti luna osvetljuje temno noč.
In do takrat, ko se spet vidimo,
naj te Bog varuje s svojo roko.
Pod tvojo glavo naj bo mehka blazina,
imej vedno toplo obleko in kruh.
Bodi že 40 let v nebesih,
preden bo vrag to opazil.
In do takrat, ko se spet vidimo,
naj te Bog varuje s svojo roko.

In do takrat, ko se spet vidimo,
upam, da te Bog ne bo zapustil.
Naj te drži v svoji roki,
Nedelja, 24, julija, je tudi 'dobriška'. njegova pest naj ne bo zate pretrda.
kar pomeni, da bo ob 10.30 maša na In do takrat, ko se spet vidimo,
Gori Oljki. Vabljeni vsi!
naj te Bog varuje s svojo roko
Vsem, ki so pripravili in izvedli Ora- KULTURA
torij 2016, animatorjem, voditeljema
Vidu in Tini, sodelavcem, sponzorjem, V atriju Doma sv. Jožef Celje bo to
staršem in otrokom ... najlepša hvala. nedeljo, 17. julija, ob 19. uri koncert
Večer jazz melodij. Nastopili bodo
Veselimo se že Oratorija 2017.
Rudi Javornik , tenor saksofon, Kristina Malgaj, vokal, Tine Malgaj, kitara,
Raj smo izgubili, prejeli pa nebesa,
Janez Krevel, kontrabas, Nick Jokić,
zato je dobiček večji od izgube.
(sv. Janez Zlatousti) bobni. Vstop je prost.
SKRB ZA CERKEV

ZAHVALA DODROTNIKOM

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Hvala vsem, ki ste ta teden, oz. doslej,
Andraž: Jelen, Andraž 10/a, Majhenič, oddali svoj dar za obnovitvena dela;
Polzela 225, Andraž 69.
Andraž 12. Polzela: Polzela II.

