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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In jaz vam pravim:
»Prosíte in se vam bo dalo;
iščite in boste našli;
trkajte in se vam bo odprlo.
Zakaj vsak,
kdor prosi, prejme;
in kdor išče, najde;
in kdor trka,
se mu bo odprlo.
(Lk 11,9-10)

Dobri Bog, Ti nam podarjaš življenje.
Ko sedimo za volanom, nam daj
mirno roko in budno oko,
da zaradi nas ne bo nihče prišel
v nevarnost ali nesrečo.
Varuj mene in vse, ki so nam zaupani,
pred nesrečami in poškodbami.
Varuj nas pred prehitro vožnjo
in nepozornostjo,
da bi spregledali druge
in lepoto narave.
Napolni nas z
odgovornostjo,
da bomo pametno vozili,
da se bomo z vseh poti
varno vrnili domov
in nekoč dosegli
večni cilj,
pravo srečo v Tebi.

Med težavami, s katerimi se ljudje
kar pogosto zatečejo k duhovniku, so
prav težave z molitvijo. Radi bi molili
zbrano, pa jim to ne uspe. Zmanjka
jim časa za molitev. Premnogim je
nerodno, češ da nikoli ne molijo s
svojimi besedami, ampak uporabljajo
le molitvene obrazce. Tudi meni molitev predstavlja težavo, saj večkrat
ne zmorem zbrano moliti ali pa si ne
vzamem dovolj časa zanjo. Celo veliki
svetniki so poznali krizo molitve, ko

na primer v molitvi niso občutili Božje
navzočnosti, ampak eno samo »puščavo« ali »noč duha«. Tudi Jezusovi
učenci so imeli težave z molitvijo, saj
so Gospoda prosili naj jih nauči moliti.
Kolikokrat je ta iskrena prošnja tudi
naša prošnja, ko se znajdemo v težavah pri molitvi.
Na prošnjo učencev, naj jih nauči
moliti, jih Jezus nauči očenaš. Tega
tudi mi pogosto molimo, čeprav v
obliki, ki je zapisana v Matejevem
evangeliju. Jezus začne »učno uro« o
molitvi s ključno besedo Oče - Abba.
Svetopisemski strokovnjaki pravijo,
da to aramejsko besedo prevajamo
z ljubkovalnim izrazom »očka, ati …«.
Kristus molitev začenja domače in
prisrčno ter nas tako s prvo besedo
usmeri k podobi Boga, ki sloni na temeljni človeški izkušnji, na zaupanju,
ki ga ima otrok do očeta, do svojih
staršev. Zaupni naziv oče, očka naj
opredeljuje tudi našo molitveno držo.
Šele ko imamo občutek, da smo popolnoma varni, v naročju nekoga, ki
nas zares sprejema in nudi varnost,
lahko začnemo moliti.
Ko duhovni pisatelj Henry Nouwen
govori o težavah pri molitvi, poudari,
da se moramo na začetku molitve
vedno vprašati: »Kakšen je Bog h
kateremu molim?« Da je Bog kakor
oče, je odlična priprava za našo molitev, ki nas bo varovala tudi pred
raztresenostjo. Zato si pred molitvijo
recimo: Pogovarjal se bom z Očetom.
Oče da otrokom to, kar je dobro. V
zavesti, da je Bog naš oče, verujemo,
da nam bo naklonil to, kar je za nas
dobro.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ZNAMENJA PRI MAŠI

Evharistična molitev
Evharistična molitev je vrhunec svete maše. V njej se
duhovnik obrača na Boga Očeta. On
je cilj naše hvale in zahvale saj verujemo, da tako, kakor je Bog v zgodovini deloval v blagor svojega ljudstva,
deluje tudi danes.
Evharistične molitve, po katerih kruh
in vino postaneta Kristusovo telo in
kri, so raznovrstne. Vsem pa je skupen
spomin živih in rajnih ter klicanje
Duha. Ko namreč duhovnik iztegne
roke nad darove, prosi Boga Očeta, da
pošlje svojega Duha, da bo daritev,
ki se bo izvršila, res Božja in čista. Z
močjo Božjega blagoslova duhovnik
spremeni kruh in vino v telo in kri
Jezusa Kristusa. Bistvo evharistične
daritve so posvetilne besede, kakor
jih je izgovarjal Jezus pri zadnji večerji.
In ta polnost Božje moči postane po
duhovnikovih rokah navzoča kot
Kristusova daritev, ki se je izpolnila
na križu ...
... Sledijo Jezusove besede: »Vzemite
in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki
se daje za vas«; torej besede, ki nam
prinašajo svežino in življenje. To je
trenutek, ko Bog stopi med nas s svojim mirom, zaupanjem, ljubeznijo in
srčnostjo za premagovanje težav in
trpljenja. To je hkrati tudi trenutek,
ki nas vabi k podaritvi sebe Bogu.
Duhovnik spregovori pred povzdigovanjem keliha tudi Jezusovo naročilo:
»To delajte v moj spomin.« Kot kristjani imamo torej veliko in odgovorno
dolžnost: da vedno in povsod izvršujemo to Kristusovo oporoko.

24. 07. – 31. 07.

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
* maš.: J.K., J.V.

PONEDELJEK * 25. 7. 2016 * Jakob Starejši, apostol * Teja, mučenka
POLZELA 7.00 … za + Staneta PINTERIČA (obl.), sestre, starše ŠALAMON

TOREK * 26. 7. 2016

* Joahim in Ana, starša Device Marije

POLZELA 19.00 … za + Radota TROBINA in vse sorodnike
… za + Ano, Frančiško in Dorico ŽURBI
… za + Ano KRALJ

* maš.: L.S., J.R., J.V.

SREDA * 27. 7. 2016 * Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda
POLZELA 7.00 … za + Anico in Stanka KOŠECA

ČETRTEK * 28. 7. 2016

* Viktor (Zmago) I., papež * Samson (Samo), opat
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Edija MASNECA (obl.) ter Vinka in Pavlo
* maš.: L.S., M.G.
… za + Slavico DANKOVC (30. dan)

PETEK * 29. 7. 2016

* Marta, Lazarjeva sestra * Beatrika (Blaženka), muč.
POLZELA 19.00 … za + Silvo, Slavka HOFMANA, družini HOFMAN, KOTNIK
… za + Barbaro KRAŠOVEC (8. dan)
* maš.: J.K., J.V.
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim

SOBOTA * 30. 7. 2016

* Peter Krizolog, škof, c.u. * Rufin, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHNA in Janeza ŽELEZNIKA (obl.)

NEDELJA

*

31. 7. 2016 * 18. MED LETOM * Ignacij Lojolski, duh.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Franca OŽIRJA (obl.) in vse BAJHTOVE
+ Ivana ŽGANKA in vse ŽGANKOVE
+ Mirka PAVIČA (1. obl.)
* maš.: L.S., M.G.

Sreča, ki jo iščete, sreča, do katere imate pravico,
ima ime, ima obraz:
to je Jezus iz Nazareta.
(Benedikt XVI.)

OBVESTILA - VABILA

Ta 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!
Bodite živa podoba božje dobrote:
dobrote v vaših očeh,
dobrote na vašem obrazu,
dobrote v vašem nasmehu,
dobrote v vašem prijaznem pozdravu.
Otrokom, ubogim, vsem tistim, ki so
sami in trpijo, podarite vesel nasmeh
Ne dajajte na voljo zgolj svoje marljive
skrbi: darujte svoje srce. (bl. mati Terezija)
Nedelja, 24, julija, je tudi 'dobriška',
kar pomeni, da bo ob 10.30 maša na
Gori Oljki. Vabljeni vsi!
V petek, 29. julija bo romanje župnijskih gospodinj, pomočnic in pomočnikov na Ptujsko Goro. Začetek ob 10.
uri. Vsem najlepša hvala.
V nedeljo, 31. julija, bodo po Sloveniji
srečanja članov Misijonske molitvene
zveze in prijateljev misijonov. Za Štajersko in Prekmurje bo srečanje pri
Sv. Jakobu v Slov. goricah ob 15. uri.
V nedeljo, 31. julija, bosta krščena: Niko
F., Andraž in Klara H., Breg pri Polzeli.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Zabukovnik, Andraž 41, Klavž,
Andraž 41/a, Skaza, Andraž 40. Polzela: Polzela II.

MOLITEV

O Bog, nauči nas moliti. To danes
pomeni: Gospod, vrni nas v življenje.
Iztrgaj nas iz materije.
Osvobodi nam srce in duha.
Nauči nas zopet ljubiti.
In gospod bo odgovoril:
Ko moliš, reci: Oče naš …«
Kdor reče »Oče naš«,
naveže ljubezenski odnos s
sočlovekom in višjim bitjem.
Kdor reče »Pridi tvoje kraljestvo«,
hrepeni po miru, po mirnem svetu,
da bi čutil Božjo ljubezen na Zemlji.
Kdor reče »Zgodi se tvoja volja«,
navezuje svoje notranje bogastvo na
višji, mogočni tok Božje ljubezni –
kajti Božja volja je ljubezen.
Ljubezen je čista, najmočnejša
oblika molitve!
Če »očenaš« moliš in ga živiš, lahko
spreminjaš sebe in svet!
P. Bosmans, Bog – moja oaza

SVETOVNI DAN MLADIH

V torek, 26. julija, se bo v Krakovu
pričel glavni del svetovnega dneva
mladih. Prvi takšen dan mladih so v
Rimu praznovali na cvetno nedeljo
leta 1986. Ponovili so ga leta 1987 od
takrat naprej pa se praznuje vsaki 2
ali 3 leta v eni izmed svetovnih prestolnic, kjer se mladi katoličani z vsega
sveta srečajo na istem mestu. Gre za
praznovanje in spoznavanje razsežnosti vere, druženje z različnimi kulturami, veselje, glasba, ples, molitev ...
Naloga nas, ki ne bomo tam je, da jih
dobrohotno spremljamo z molitvijo.

