Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
po nas
7. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
To pa vedite,
da bi hišni gospodar,
ko bi vedel,
ob kateri uri pride tat,
čul in bi svoje hiše
ne pustil podkopati.
Tudi vi bodite pripravljeni;
zakaj ob uri, ko ne mislite,
bo prišel Sin človekov.«
(Lk 12,39-40)

Gospod, ko verujem, da moje srce
napolnjuje ljubezen, in v trenutku
iskrenosti spoznam, da ljubim sebe v
ljubljeni osebi, me osvobodi mene same.
Gospod, ko verujem, da sem dala vse
od sebe in v trenutku iskrenosti
spoznam, da pravzaprav jaz
prejemam, me osvobodi mene same.
Gospod, ko verujem, da sem uboga,
in v trenutku iskrenosti spoznam,
da sem polna napak in zavisti,
me osvobodi mene same.
Oj, Gospod, ko se
nebeško kraljestvo
lažno meša s
kraljestvi tega sveta,
daj, da najdem srečo
in tolažbo v tebi.

Ljudje neradi čakamo. (Vsaj zame to
velja.) Če moramo čakati, postanemo
živčni. Pomislimo samo na čakanje
pri zobozdravniku ali pa na čakanje
v vrsti pred okencem za dokumente.
Seveda pa obstaja tudi druga vrsta
čakanja – veselo pričakovanje: ko
fant čaka na zmenek z dekletom, na
primer. Podobno so veseli starši, ko
se njihov otrok vrne s potovanja ali
študija v tujini. V tem veselju mu mama pripravi najljubšo jed, ko pa je v
Angliji, kjer je bil na jezikovnem tečaju, tako slaba hrana. Pričakovanje
zna biti lepo in veselo, ko čakaš na

ljubljeno osebo. Kdor ima vero, pričakuje Kristusa, je buden in pripravljen, da ga sprejme.
Ko sem obiskal zelo bolno starejšo
gospo, mi je mirno dejala: »Sedaj čakam.« Nekoliko mi je bilo nerodno,
kajti mislil sem, da bo rekla: »Sedaj
čakam smrt!« Pa je nadaljevala: »Sedaj čakam Kristusa, da pride pome.«
Vse življenje je bila povezana z njim.
Zanj je delala, z njim trpela, njega je
molila, sedaj ga je čakala v moči vere
vanj in z ljubeznijo, s katero ga je
ljubila. Njeno končno pričakovanje
je bila vsota številnih »majhnih pričakovanj« Gospoda. Dejala je še, da
veliko moli. V slogu današnjega evangelija bi lahko rekli, da je budno čakala. Vera ji je pomagala, da se ni bala,
ampak je pripravljena čakala Kristusa.
»Blagor tistim služabnikom, ki jih bo
gospodar ob svojem prihodu našel
budne. Resnično, povem vam: Opasal
se bo in jih posedel za mizo. Pristopil
bo in jim stregel« (Lk 12,37). Kako
pomembno je budno čakati, evangelij
ponazori s kar tremi prilikami: o gospodarju, ki se vrača s svatbe; o tatu,
za katerega ne vemo, kdaj se prikrade,
in o oskrbniku, ki v pričakovanju gospodarja vestno opravlja delo. Moder
je tisti, ki čaka pripravljen, nespameten pa tisti, ki ni pripravljen.

ZNAMENJA PRI MAŠI

Vzklik po povzdigovanju
Mašnik po povzdigovanju
vzklikne: »Skrivnost vere.«
Občestvo na ta vzklik odgovori: »Tvojo smrt oznanjamo, Gospod,
in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne
prideš v slavi.« Z njim povzamemo
temeljno vsebino maše. Podobno sporočilo imata tudi druga dva vzklika:
»Kadar uživamo ta kruh in pijemo iz
keliha, oznanjamo tvojo smrt, Gospod,
dokler ne prideš k slavi« in: »Reši nas,
Odrešenik sveta, ki si nas s svojim
križem in vstajenjem odrešil.«
Ti vzkliki so na neki način naša kratka
veroizpoved in s tem poudarimo dva
temelja tega, kar verujemo: »Jezusovo
smrt in njegovo vstajenje; zato veljajo
ti vzkliki kot naš odgovor na Božjo
ljubezen, ki se je sklonila na oltar.
MARIJA

V pripravi na njen obisk.

Nihče ne bi mogel biti
boljši duhovnik kot Marija.
Brez oklevanja bi lahko rekla:
»To je moje telo,«
saj je vendar ona
Jezusu v resnici podarila
Ne samo da je modro pripravljen svoje lastno telo.
čakati Gospoda, velja tudi, da je vesel, In vendar je Marija ostala
kdor pričakuje ljubljeno osebo. Bolj preprosta dekla Gospodova,
ko ljubimo, bolj se bomo veselili. Se- da se lahko vedno obračamo nanjo
veda ne gre za pasivno čakanje, ampak kot na našo mater.
čakamo pripravljeni, kajti gorje oskrb- Ona je ena izmed nas in
mi smo vedno povezani z njo.
niku, ki »ničesar ne pripravi«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

(mati Terezija)

07. 08. – 14. 08.

NEDELJA
1.

*

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.

PONEDELJEK * 8. 8. 2016 * Dominik, duhovnik, ustan. dominikancev
POLZELA 7.00 … za + Rudolfa PEČNIKA (1. obl.)
… po namenu (Marija)

TOREK * 9. 8. 2016

* maš.: M.G., S.P.

* Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč, soz. Evrope

POLZELA 16.30 … za + Pavla TURNŠKA (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Avgusta LEŠNIKA (obl.) in vse PUŠNIKOVE
… za + Franca PUSÓVNIKA
* maš.: M.G., S.P.

SREDA * 10. 8. 2016 * Lovrenc, diakon, mučenec * Arhangel, redovnik
POLZELA 7.00 … za + v zahvalo (za srečno vožnjo)

ČETRTEK * 11. 8. 2016

* Klara (Jasna), devica, red. ustanoviteljica
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.10 … za + Jožeta in Ivanko KAČ
… za + Marka MEKLAVA (obl.)
* maš.: M.G., S.P.

PETEK * 12. 8. 2016
POLZELA

* Ivana Šantalska, vdova, redovnica * Lelija, devica
19.00 … za + Erno SMOLE in Franca OTOREPCA

SOBOTA * 13. 8. 2016

* Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Marijo (obl.) in Ivana SERDONERJA

NEDELJA

*

14. 8. 2016 * 20. MED LETOM * Maksimilijan Kolbe, muč.

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

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Antona SATLERJA in vse + LESKOVŠEKOVE
+ Jožeta VERDEVA in vse ZORNIKOVE
+ Ludvika in Marka MEKLAVA
* maš.: J.K., Š.D., M.G.
+ Štefana, starše OKORN, vse FONDOVE (za zdravje)
+ Stanka NOVAKA ml. (obl.) in mamo Marijo
+ Romea TAVČERJA (obl.)
* maš.: J.K., Š.D., M.G.

Če bomo v molitvi uslišani,
ni odvisno od količine besed,
temveč od gorečnosti naših duš.

(Janez Zlatousti)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 7. avgusta, bo romanje
treh Slovenij na Višarje. V duhu se
pridružimo vsem, ki bodo z udeležbo
utrjevali zavest slovenstva in prosili
za blagoslov. Vsebino napoveduje že
naslov predavanja novinarke Zlate
Krašovec: »Drugačno pesem zapojmo, veselejšo!«

DUHOVNA OBNOVA

Od 19. do 21. avgusta bodo v Domu
sv. Jožefa v Celju Marijanske duhovne
vaje ob Mariji Romarici iz Fatime pod
vodstvom upokojenega škofa Marjana Turnška. Prijave: Janez Mrak, tel.
031 329 323, janez.mrak@rkc.si.
ROMANJE

Ob 1700 letnici rojstva sv. Martina
smo od 19. do 23. septembra vabljeni
na romanje v Tours (Annecy, Nevers,
Paray-le-monial, Poitiers, Liguge, BoPribližuje se naše romanje v Petrovče. urges, Ars-sur-formans). Duhovno
V nedeljo, 14. avgusta, ob 19.30 bodo vodstvo bosta opravljala ljubljanski
v baziliki večernice in maša (mašuje nadškof in metropolit msgr. Stanislav
celjski škof dr. Stanislav Lipovšek), Zore in p. dr. Edvard Kovač. Cena je
po maši pa procesija z Marijinim ki- 519 €. Možnost odplačevanja na obpom in lučkami po vasi. V ponedeljek, roke brez obresti. Prijave v domačem
15. avgusta, maše ob 6.30; 8.00; 10.00; župnišču ali na agenciji Aritours, 02/
12.00; 19.00. Pri vseh mašah bo pri- 252 16 19). Čimprej.
ložnost za sveto spoved. Posvetitev
slovenskega naroda Mariji. Možnost SV. KLARA (JASNA)
pridobitve popolnega odpustka v
V tem tednu goduje sv. Klara. Mladi
svetem letu Božjega usmiljenja.
iz naše župnije so jo v Assisiju 'srečali'
Na romanje ob prazniku Marijinega prejšnji teden. Rodila se leta 1193. Že
vnebovzetja vabi tudi Ptujska Gora. kot otrok je sledila zgledu sv. FrančišV nedeljo, 14. avgusta, ob 19. uri bo ka. On ji je v porcijunkulski kapeli
molitvena ura; ob 20. uri somaševan- Matere Božje tudi ostrigel lase in jo
je, ki ga bo vodil nadškof metropolit oblekel v tuniko iz neobdelane volne,
msgr. Alojzij Cvikl; po maši procesija; ona pa se je zaobljubila čistosti, ubošpo njej pa bedenje s polnočno mašo. tvu in pokorščini. Ustanovila je žensko vejo frančiškanskega reda, katere
Na praznično romanje vabijo tudi iz članice so znane po imenu klarise.
Nove Štifte. Shod v nedeljo ob 19. uri. Pravila reda so narekovala strogo
ločenost od sveta in popolno uboštvo.
SKRB ZA CERKEV
Sv. Klara je zavetnica televizije. Umrla
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. je leta 1253. Slikarji jo prikazujejo z
Andraž : Zabukovnik, Andraž 114, monštranco v rokah, ker je nekoč z
Golčman, Andraž 116, Brunšek, An- Najsvetejšim rešila samostan pred
Saraceni, ki so oblegali Assisi.
draž 113. Polzela: Založe.
V četrtek, 11. avgusta, ob 18. uri bo
v Konferenčnem centru Novi Klošter
duhovna obnova za ženske.

