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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel mu je nekdo iz množice:
»Učenik, rêci mojemu bratu,
naj dediščino deli z menoj!«
On pa mu je odvrnil:
»Človek, kdo me je postavil za
sodnika ali delivca čez vaju?«
In rekel jim je:
»Glejte in varujte se vsake
lakomnosti; zakaj življenja
nima nihče iz obilice
svojega premoženja.«
(Lk 12,13-15)

Gospod Jezus, vemo, da si postal
ubog, ker si nas ljubil. Prosimo te,
da tudi nas narediš uboge v duhu
in bomo posnemali tvoj zgled
popolne predanosti tvojemu Očetu.
Učil si nas, da ga kličemo: »Oče naš«.
Prosimo te, da nas vodiš v skrbi za
uboge, ki jih srečujemo v življenju.
Vemo, da bo
po našem delu
izrečena sodba
našega Očeta
ob uri naše
smrti.
(Mati
Terezija)

Mislil sem, da so razprtije ob dediščinah stvar kmečke preteklosti in da
tega ni več. Pa smo tudi danes priče
podobnim razprtijam! Ljudje se radi
skregajo že zaradi pokojnin. Včasih
pride do prav mučnih položajev, ko
starejši ljudje pravično razdelijo vse,
kar imajo, pa jih potem boli, ker se
otroci kregajo, češ da niso dovolj dali
vsem. Zaradi dediščine, materialnih
dobrin so se ljudje pripravljeni skregati, netiti sovraštvo in prepire, prekiniti odnose ter gojiti zavist.

Nič novega! Že pred dva tisoč leti
je »nekdo iz množice rekel Jezusu:
‘Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli
dediščino z menoj’.« Vzrok prepira
je pohlep po imetju. »Korenina vsega
zla je pohlep«, ki lahko postane korenina številnih drugih grehov. Zato
je Jezus človeku, ki je bil v sporu z
bratom zaradi dediščine, rekel: »Varujte se pohlepnosti, kajti človekovo
življenje ni v premoženju.« Pohlepnost človeku tako zaslepi srce, da
vidi samo bogastvo, samo materialne
dobrine, pozabi pa na sočloveka in na
duhovne vrednote, nazadnje pozabi
celo nase in na svoje dostojanstvo.
Koliko sodobnih ljudi je zaradi pohlepa tako zaslepljenih, da jim ni nikoli
dovolj bogastva, ampak stremijo za
dobičkom in ne znajo več praznovati
nedelje. Pohlep po dobičku jim je tako
zameglil pogled, da ne vidijo, da s tem,
ko so trgovine ob nedeljah odprte,
kradejo matere otrokom, uničujejo
družine in delavke spreminjajo v sužnje. Pohlepnost sodobnega človeka
se kaže tudi v tem, da mora biti za
vsako delo plačan. Ne zna več delati
zastonj. Komaj boste našli ljudi, zlasti
mlade, ki bi bili pripravljeni delati kot
prostovoljci. Sodobni individualisti
težko priskočijo na pomoč človeku
v stiski. Končno, ljudje zaradi pohlepnosti ne vidijo več višjih, duhovnih
dobrin. Taki miselnosti so zapadli tudi
tisti, ki si v počitnicah vzamejo čas za
vse, samo za duhovnost ne.
Prosimo Gospoda, naj pohlep nikoli
ne zamegli pogleda naše duše, ampak
naj nam on nakloni čist pogled in čisto
srce.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ŽIVLJENJSKA ZGODBA

Ruska zgodba govori o
kmetu, ki bi silno rad imel
več zemlje. Njegovo vzdihovanje je slišal premožni
sosed in mu obljubil, da mu bo dal
toliko zemlje, kolikor jo lahko obhodi
v enem dnevu.
Kmet je zgodaj vstal in začel hoditi,
da bi prehodil čim večji krog. Ko je
sonce zahajalo, je zagledal na koncu
poti svojo ženo in soseda. Namesto da
bi stopil proti njima, je hotel narediti
še en krog, da bi obkrožil čudovit sosedov dom. Prav ob sončnem zahodu
je prišel v objem svoje žene. Zmagoslavno se je smejal ... potem pa se
mrtev zgrudil. Preveč je obremenil
svoje srce. Naslednji dan so ga pokopali. Sosed je še enkrat vprašal,
koliko zemlje je dovolj, in si kar sam
odgovoril: »Zadosti je toliko zemlje,
kolikor je človek potrebuje za svoj
grob. Naš prijatelj ima končno dovolj
zemlje.«
Konec zgodbe se lepo sklada s koncem
današnjega evangelija. V svojem pohlepu je ruski kmet pozabil ne samo
na ženo, ki ga je čakala, pozabil je na
soseda in ga ni zanimalo, koliko mu
bo vzel, pozabil je celo nase in na svoje
zdravje. Pohlep mu je popolnoma
zaslepil oči.
Po: Drobne zgodbe z biserom, 93

Ne boj se, da se bo tvoje življenje
nekega dne končalo!
Bolj se boj, da zamujaš
pravilno ga sploh začeti.
(J. H. Newman)

31. 07. – 07. 08.

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.: J.K., M.G.

PONEDELJEK * 1. 8. 2016 * Alfonz M. Ligvorij, škof, c. učitelj
POLZELA 7.00 … za + Ivana, Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE

TOREK * 2. 8. 2016

* Evzebij iz Vercellija, škof * porcijunkula

POLZELA 19.00 … za + Marijo ZALOŽNIK in Bernarda ter starše
ANDRAŽ 20.00 … za + Angelo TKAVC (1. obl.)
… za + Klaro PAJENK
* maš.: J.K., S.P.

SREDA * 3. 8. 2016 * Konrad, redovnik * Lidija, svetopisemska žena
POLZELA 7.00 … za + Silva GROSA in Andreja ŽGANKA

ČETRTEK * 4. 8. 2016
1.

POLZELA
POLZELA

* Janez M. Vianney, arški župnik * Rajner. škof
18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Jožeta ŠALEJA in Fani OBLAK

PETEK * 5. 8. 2016
1.

POLZELA
POLZELA
POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ

* Matrija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj
18.30 … češčenje Srca Jezusovega, spoved, litanije, blagoslov
19.00 … za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA
… za + Jožeta KOŠECA (obl.)
… v čast srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., S.P., M.G.
19.30 … molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim
19.45 … češčenje Srca Jezusovega, spoved, litanije, blagoslov
20.15 … za + Ferda KRKA, mamo Marijo, vse BELOGLAVČEVE
… v čast srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., S.P.

SOBOTA * 6. 8. 2016
1.

ANDRAŽ 18.00 … v čast Marijinemu brezmadežnemu Srcu
POLZELA 19.00 … za + Justi HROPOT in vse ZIDARJEVE
… za + Marijo LUKNER (30. dan)

NEDELJA
1.

* Jezusova spremenitev na gori

*

* maš.: J.K., S.P.

7. 8. 2016 * 19. MED LETOM * Sikst II., papež, muč.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Franca PIRTOVŠKA in ŽUPANOVE
+ Terezijo (obl.), Franca ROJŠEK, Jožeta AVŽNERJA
+ Antona, 2 Alojza, Julijano in Ano KOLAR
+ Alojza VASLETA in vse BEŠERJEVE
* maš.: J.K., Š.D., M.G.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 31. julija, bosta krščena:
Niko F., Andraž in Klara N., Breg pri
Polzeli. Čestitamo!
To 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.

NAŠA MOLITEV 2016

AVGUST
Splošni: Da bi šport
predstavljal priložnost
za srečevanje med narodi in tako prispeval
k miru v svetu.
Misijonski: Da bi kristjani z življenjem
po evangeliju pričevali za vero, poštenost in ljubezen do bližnjega.
Slovenski: Da bi romarji ob obisku
svetišč poglobili vero, upanje in ljubezen.

V torek, 2. avgusta, vabijo celjski bratje
kapucini, da na praznik Device Marije
Angelske v porciunkuli skupaj z njimi
počastimo Božjo Mater, se srečamo z
Bogom v zakramentih sprave in evha- PRESTAVITEV
ristije ter prejmemo porciunkulski
odpustek. Maše ob 7.00, 8.00, 9.30, Svojo službo pri Sv. Andražu in na
11.00, 18.00. Spoved od 6.00 naprej. Polzeli je zaključil g. Lovro Slejko. S 1.
avgustom nastopa kaplansko mesto v
Župnijski gospodarski svet ugotavlja, Šmarju pri Jelšah. Hvala mu za trud in
da so obnovitvena dela v novem delu vse napore, ki jih je vložil v bogoslužja
cerkve pripeljana tako daleč, da lahko in spovedovanje v naši sredi.
začnemo s čiščenjem prostora. Lepo
vabljeni, da v sredo, 3. avgusta, ob 16. DUHOVNA OBNOVA
uri pridete na čistilno akcijo.
Dom sv. Jožef Celje vabi k prijavam na
V soboto, 6. in nedeljo, 7. avgusta vabi vsakoletne duhovno-počitniške dneve
Marija Snežna Svetina na Šentoščevo za starejše. Tradicionalne počitnice,
slavje. (Plakat v oglasni deski).
kjer starejši preživijo duhovno bogate
in zanimive trenutke. V medsebojnem
Približuje se tudi romanje v Petrovče. druženju je moč najti spodbudo in
V nedeljo, 14. avgusta, ob 19.30 bodo
tolažbo ali pa priložnost za deljenje
v baziliki večernice in maša (mašuje
veselja. Poleg tega pa odkrivamo še
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek),
vedno nove zanimivosti ožje in širše
po maši pa procesija z Marijinim kiceljske okolice. Od nedelje, 31. julija,
pom in lučkami po vasi. V ponedeljek,
do četrtka, 4. avgusta. Pričetek v
15. avgusta, maše ob 6.30; 8.00; 10.00;
nedeljo ob 18. uri, sklep v četrtek s
12.00; 19.00.
kosilom. Voditelj: Jože Planinšek.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Nekega človeka ljubiti pomeni,
Andraž: Arh, Andraž 28, Obu, Andraž gledati ga tako,
kot si ga je zamislil Bog. (Dostojevski)
30. Polzela: Založe.

