Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
po nas

14. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Prišel sem,
da vržem na zemljo ogenj,
in kako želim,
da bi se že vnel!
Biti pa moram krščen
s krstom in kako bridko
mi je, dokler se ne izvrši.
Ali mislite, da sem prišel,
da prinesem na zemljo mir?
Ne, vam rečem,
ampak razdor!
(Lk 12,49-51)

Jezus, vemo, da zaradi tega, ker te
sprejemamo in hodimo za teboj,
nismo vedno v svoji okolici razumljeni.
Prosimo te, pomagaj nam, da se
bomo znali boriti proti razdvojenosti.

O Marija, Mati v nebesa vzeta,
daj nam veselja in miru in pomagaj,
da bomo drug drugemu
izkazovali prav
takšno umiljenje,
kakršno ti po
svoji milosrčnosti
naklanjaš nam.
bl. Mati Terezija

Zgodi se, da pogovor s sodelavci, prijatelji ali sosedi nanese tudi na verska
vprašanja. Če takrat povemo, da smo
verni in hodimo v cerkev ter imamo
do teh vprašanj drugačno stališče,
številnim ljudem to ni prav. Morda
se celo nam zdi, da motimo enotnost
mišljenja, ko pa je miselnost naše
družbe velikokrat tako različna in
daleč od krščanstva. Zato včasih mislimo, da bi bilo bolje, če bi molčali
in ne bi povedali svojega mišljenja, ki
smo ga oblikovali ob Kristusovem
evangeliju. Marsikateri kristjan tudi

pravi, da takrat, ko pogovor v družbi
nanese na Boga, vero ali Cerkev, molči.
Prav to je narobe! Zakaj bi vsi drugi
imeli pravico povedati svoje mnenje,
kristjani pa ne?
In res je v naši družbi postalo skoraj
že »normalno«, da vsakdo pove svoje
mnenje, pa čeprav je to nestrpno in
nemodro, kristjani pa ne. Nekateri
krščansko prepričanje označujejo za
preživeto in se zgražajo nad njim.
Kristjani s svojim mnenjem 'motimo',
vnašamo nemir … ... In prav na to
»zadrego« nas opozarja Kristus v
današnjem evangeliju: »Odslej bo
namreč v eni hiši pet razdeljenih:
trije proti dvema in dva proti trem.«
Kristus poudarja, da se bo njegov
učenec razlikoval od drugih in doživel
nasprotovanja: »Mislite, da sem prišel
na zemljo prinašat mir?«
Kristus jasno pove, da bodo glasniki
Boga vedno koga motili. Kristjan bo
lahko nad dejstvom, da bo njegovo
mnenje v javnosti stalno naletelo na
zavračanje in nasprotovanja, tudi obupal. Težko je sam plavati proti toku.
Zato bo lahko celo zapustil Kristusa.
A današnje drugo berilo nam ponuja
drugačno rešitev. Pokaže nam, kje
naj dobivamo moč, da bomo vzdržali
to napetost: »Uprimo oči v Jezusa.«
Svoj pogled ne imejmo uprt kamorkoli, ampak v Kristusa, ki je »od grešnikov pretrpel tako nasprotovanje.«
Samo če bomo imeli oči uprte v Kristusa, se v dušah ne bomo »utrudili
in omagali«, ampak bomo zmogli
prestati »nasprotovanje«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MARIJA

Čim bolj bomo v svoji
vnemi za svetost
posnemali Marijo,
tem večjo čast
ji bomo skazovali.
Naj nam ona, devica
Marija, sveta Božja in naša mati, pri
našem prizadevanju za vedno večjo
duhovno rast v nas samih,
v naših družinah
in v našem narodu
nenehoma daje svoj ljubeči
materinski blagoslov,
dokler ne dospemo k njej –
v večni dom, ki je v nebesih.
Po: S. Janežiču, Slava Bogu – mir ljudem

ZNAMENJA PRI MAŠI

Trinitarični vzklik
Sklep evharistične
molitve spremlja
povzdigovanje Svetega Rešnjega telesa
in krvi. Duhovnik
izgovori besede:
'Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu'
ter z dvignjenim kelihom pokaže na
Jezusa Kristusa, ki je srednik med
Bogom in celotnim človeštvom. S tem
vzklikom se pri daritvi daje Bogu vsa
čast in slava.
Tu imamo verniki še enkrat priložnost, da s ponižnostjo in hvaležnostjo
občudujemo neizmerno skrivnost
Božje ljubezni, ki se nam je razodela
po Jezusu Kristusu. Naš odgovor
'Amen' je pritrditev tej resnici.

14. 08. – 21. 08.

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.

PONEDELJEK * 15. 8. 2016
POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 9.00 …
G.OLJKA 10.00 …
G.OLJKA 15.00 …
POLZELA 19.00 …

* MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren

za + Terezijo, Gvida JELENA (obl.) in Boštjana
za + Antona MEŠIČA
* maš.: J.K., S.P.
za + Milko in Martina ZEVNIKA (obl.)
v dober namen (romarska)
za vse + PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE
za + Cilko RAKUN (obl.) in ostale

TOREK * 16. 8. 2016

* Rok, spokornik * Štefan Ogrski * Marija Sagrario

POLZELA 19.00 … za + starše Franca, Julijano OCVIRK, Milico GORŠEK
… za + Pavla TURNŠKA (8. dan)
* maš.: J.K., S.P.

SREDA * 17. 8. 2016

* Evzebij, papež, mučenec

POLZELA 7.00 … za + Marijo NOVAK in Stanka ml.

ČETRTEK * 18. 8. 2016
POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…
…
ANDRAŽ 20.00 …

* Helena (Alenka), cesarica (MB) * Leonard, opat
adoracija pred Najsvetejšim
za + Hani TAVČER, Ivanko, Antona VAŠLA
za + Alojzijo KORES (obl.) in Simona
za + Barbaro KRAŠOVEC (30. dan)
* maš.: J.K., M.G., S.P.
za + Franca PLASKANA

PETEK * 19. 8. 2016

* Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, škof
POLZELA 19.00 … za + Ludvika (obl.) in Angelo CIZEJ
… za vse + DOBNIKOVE
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim

SOBOTA * 20. 8. 2016

* Bernard, opat., c.u. * Sanuel (Samo), prerok

POLZELA 19.00 … za + Matija (obl.), Frančiško, Nežo DRINJAK
… za + Julija OCVIRKA (obl.)
* maš.: J.K., S.P.

NEDELJA

*

21. 8. 2016 * 21. MED LETOM * Pij X., papež

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.30 …

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Janeza FURLANDA, Frančiško, Stanko BIZJAK
+ Angelo in Jakoba REBERNIKA
+ Valentina BRUNŠKA (obl.)
* maš.: J.K., Š.D., M.G.
+ Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

Ob 1700 letnici rojstva sv. Martina
smo od 19. do 23. septembra vabljeni
na romanje v Tours (Annecy, Nevers,
To nedeljo, 14. avgusta, bo zaobljub- Paray-le-monial, Poitiers, Liguge, Boljeno romanje v Petrovče. Ob 19.30 urges, Ars-sur-formans). Duhovno
bodo v baziliki večernice in sv. maša vodstvo bosta opravljala ljubljanski
(mašuje škof dr. Stanislav Lipovšek), nadškof in metropolit msgr. Stanislav
po maši pa procesija z Marijinim ki- Zore in p. dr. Edvard Kovač. Cena je
pom in lučkami po vasi. V ponedeljek, 519 €. Možnost odplačevanja na ob15. avgusta, maše ob 6.30; 8.00; 10.00; roke brez obresti. Prijave v domačem
12.00; 19.00. Pri vseh mašah bo pri- župnišču ali na agenciji Aritours, 02/
ložnost za sveto spoved. Posvetitev 252 16 19). Čimprej.
slovenskega naroda Mariji. Možnost
pridobitve popolnega odpustka v
SV. HELENA
svetem letu Božjega usmiljenja.
Ta teden, 18. avgusta,
goduje sv. Helena, ki
Na romanje ob prazniku Marijinega
je upodobljena tudi v
vnebovzetja vabita tudi svetišči na
cerkvi na Gori Oljki.
Ptujski Gori in Novi Štifti ter mnoge
druge Mariji posvečene cerkve.
Helena je bila mati prvega krščanV soboto, 20. avgusta, ob 14. uri, bo v skega cesarja Konstantina Velikega.
Založah otvoritev in blagoslov novo Ta je leta 312 pri Milvijskem mostu
v Rimu premagal Maksencija in si tako
asfaltirane ceste Pusovnik - Žgank.
podvrgel vse zahodno rimsko cesarV nedeljo, 21. avgusta, bo krščen Luka stvo. Naslednje leto je izdal znameniti
»milanski edikt«, s katerim je dal
A., Polzela.
krščanstvu svobodo. Helena je živela
DUHOVNA OBNOVA
na dvoru Trier v sedanji Nemčiji kot
cesarica. Živela je zgledno krščansko
Od 19. do 21. avgusta bodo v Domu
življenje in po svojih najboljših močeh
sv. Jožefa v Celju Marijanske duhovne
skušala vplivati na svojega sina Konvaje ob Mariji Romarici iz Fatime pod
stantina, ki je bil precej krut človek.
vodstvom upokojenega škofa MarjaZidala je cerkve, romala v Sveto dena Turnška. Prijave: Janez Mrak, tel.
želo, kjer je obiskovala posvečene
031 329 323, janez.mrak@rkc.si.
kraje. Njen sin Konstantin je na kraju
Jezusovega križanja in pokopa seziSKRB ZA CERKEV
dal dvojno cerkev, ki je veljala za čudo
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. stavbarstva. Po starem izročilu naj
Andraž: Brezovnik, Dobrič 13, Meklav, bi tedaj Helena našla tudi Jezusov
Dobrič 20, Ježovnik, Dobrič 19/c.
križ. Freska na Gori Oljki prikazuje
Polzela: Založe.
prav to njeno odkritje in preverbo.
To nedeljo, 14. avgusta, bosta krščeni
Lina in Zala J., Polzela.

