Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

oaza

21. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel pa mu je nekdo:
»Gospod, ali je teh,
ki se bodo rešili, malo?«
On jim je rekel:
»Prizadevajte si, da stopite
skozi ozka vrata;
zakaj, povem vam,
mnogi bodo želeli vstopiti,
pa ne bodo mogli.
Tedaj boste začeli govoriti:
‚Vpričo tebe smo jedli in pili
in po naših ulicah si učil.‘
In poreče vam:
‚Ne vem, od kod ste;
proč od mene vsi,
ki ste delali krivico.‘
(Lk 12,23-24-24.26-27)

Kristjani so padli pod svoj nivo.
Boga so za nedelje in praznike ujeli
med cerkvene zidove. Premalo so
molili za lastno spreobrnjenje.
Boga so uporabili in zlorabili
kot orožje proti sočloveku.
Preveč so spraševali po
uporabi njegove moči
in premalo po
daru Svetega Duha.

Eno je potrebno, kar mora storiti
kristjan: omogočiti, da se utelesijo
Božja človečnost, dobrota in
ljubezen v svetu brez ljubezni,
kjer toliko ljudi umira zaradi
hladnih odnosov.
Svet danes potrebuje pristne
pričevalce.
Po: P. Bosmansu

Prvo berilo iz knjige preroka Izaija
poudarja, da je odrešenje namenjeno
vsem, saj pravi: »Pripeljali bodo vse
vaše brate izmed vseh narodov v dar
Gospodu« in: »Prišel bom, da zberem
vse narode in jezike …« Bog je Bog za

vse. Ne gleda na narodno, jezikovno,
rasno ali kakšno drugo pripadnost.
Zanj smo vsi ljudje sinovi in hčere,
njegovi otroci in vsakega izmed nas
neizmerno ljubi. Ljudje se sami oddaljujemo od njega. Ločnica gre po
sredi našega srca. Tam se človek
odloči, ali bo pripadal Bogu ali ne.
Za Boga so pomembna dejanja, ki
izhajajo iz našega odnosa do njega.

redno k maši, celo sodelujemo v življenju Cerkve, pa je naše srce in so
naši medsebojni odnosi, skratka naše
življenje tako, da se nam ne pozna, da
smo Kristusovi. Ni dovolj sklicevanje
na »poznanstvo« z Jezusom.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ZNAMENJA PRI MAŠI

Očenaš
Preden pristopimo k sv.
Jezus je v današnjem evangeliju zelo
obhajilu, se moramo na
jasen in oster, ko opisuje, kaj nas loči
srečanje s Kristusom še
od Boga. Ko bomo začeli trkati na
zaprta vrata in se sklicevati, da smo enkrat pripraviti, pripraviti svoje srce
z njim »jedli in pili in je po naših uli- za Gospoda. Molitev očenaša je že od
cah učil«, nam bo odgovoril: »Ne vem, nekdaj veljala kot neposredna pripraod kod ste. Pojdite proč izpred mene va na prejem svetega obhajila.
vsi, ki delate krivico!« Kristus nas ne Molitev očenaša v prvem delu povzepozna, če se iz našega življenja ne ma evharistično molitev: naša prošnja,
pozna, da smo njegovi. Sklicevanje naj bo posvečeno Božje ime, se uresna poznanstvo z njim nam ne bo po- ničuje vsakokrat, ko trikrat vzklikamo
magalo, če nismo živeli, kot nas uči. »Svet« pred povzdigovanjem. Seveda
Najbrž že vidimo veliko 'kandidatov', se to posvečenje uresničuje tudi tam,
ki bi jim Kristus lahko naslovil besede, kjer je navzoča lepa in topla beseda,
da jih ne pozna, ker ni dovolj, da se kjer ni prostora za raztresenost in
sklicujejo na svoje krščanstvo. Ali slabo voljo, ampak je prisotna molitev,
niso to tisti, ki gredo dvakrat na leto zaupanje, mir, veselje, pesem. S tem
k maši, dajo krstiti otroke in zahtevajo Bog uresničuje našo prošnjo, naj
cerkveni pogreb za svoje bližnje, a pride k nam Božje kraljestvo.
živijo tako, kot da niso nikoli slišali Zadnja izmed prošenj v očenašu je
za Kristusa? Ali ne spadajo sem ljudje nadaljevanje in dodatek: »Reši nas
»polovičnega« krščanstva, ki občasno vsega hudega, vsemogočni Oče«;
hodijo k maši, jo po možnosti zamu- duhovnik jo moli neposredno po
dijo, stojijo nekje zadaj in ne sode- očenašu. V njej prosi za rešitev pred
lujejo pri župnijskem življenju in vsakim nemirom, strahom, obupom
dobrodelnosti ter jemljejo Božjo in ter za mir, ki ga je Jezus obljubil
duhovnikovo besedo z veliko rezervo? apostolom in po njih Cerkvi.
Nedvomno spadajo vsi ti med možne Kot sklep Gospodove molitve na to
naslovljence Jezusovih besed: »Ne duhovnikovo prošnjo odgovorimo
vem, od kod ste.« Toda nič manj nis- z vzklikom: »Tvoje je kraljestvo, tvoja
(m)o v nevarnosti ljudje, ki hodimo je oblast in slava vekomaj.«

21. 08. – 28. 08.

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

PONEDELJEK * 22. 8. 2016

* Devica Marija Kraljica * Fabricijan

POLZELA 7.00 … za razsvetljenje, razumno ravnanje

TOREK * 23. 8. 2016

* Roza iz Lime, devica, redovnica * Justinijan

POLZELA 19.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER
… za + Borisa ANŽELJA

SREDA * 24. 8. 2016

* maš.: M.G., S.P.

* Natanael (Jernej), apostol * Herman, samotar

POLZELA 7.00 … za + KUHARJEVE in DELOPSTOVE

ČETRTEK * 25. 8. 2016
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…

* Ludvik IX., Francosti, kralj * Jožef Kalasanc
za + Frančiška KORENA (8. dan)
adoracija pred Najsvetejšim
za + Rudija VIDMAJERJA (obl.), Danija, Rozalijo
za + Karla ZAVRŠNIKA
* maš.: M.G., S.P.

PETEK * 26. 8. 2016

* Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica * Zefirin

ANDRAŽ 18.00 … za + Emila Milana GROBINA (8. dan)
POLZELA 19.00 … za + Alojza, Marijo in Ivana HRAŠARJA

SOBOTA * 27. 8. 2016

* Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof

POLZELA 19.00 … za + Vikija BELOGLAVCA st.
… za + Avgusta ARHA (obl.)
… za župnijske sodelavce

NEDELJA

*

* maš.: J.K., S.P., M.G.

28. 8. 2016 * 22. MED LETOM * Avguštin, škof, c.u.

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

za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivana DUŠIČA (obl.)
+ Frančiško DROBNAK (obl.) in vse DROBNAKOVE
+ Angelo (obl.), Vincenca, ostale ZAGORIČNIKOVE
+ Ivanko (obl.), Ivana, Jožefo ROJŠEK
+ Milana VASLETA
* maš.: J.K., Š.D., M.G., S.P.

Nismo naključni in nesmiselni proizvod evolucije.
Vsak od nas je sad Božje misli.
Vsak je zaželen, vsak je ljubljen,
vsak je potreben.
(Benedikt XVI.)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 21. avgusta, bo krščen
Luka A., Polzela.
V soboto, 27. avgusta ob 19. uri, bo
v župnijsko cerkev na Polzeli maša
za 'župnijske sodelavce - v zahvalo
in prošnjo, da bi vztrajali.
V torek, 23. avgusta, je dan spomina
na žrtve vseh totalitarnih režimov.
KULTURA

V nedeljo, 28. avgusta, ob 14.30, bo
v Andražu tradicionalna prireditev
»Družina poje«. Vstop prost.
V nedeljo, 28. avgusta, ob 19. uri, bodo
v atriju Doma sv. Jožef CE nastopili
člani škofjeloškega orkestra Amadeo,
pod vodstvom mladega celjskega
dirigenta Tilna Drakslerja. Vstopnine
ne bo. Vabljeni!
MISEL

Kdor želi ljudi razveseliti,
mora v sebi imeti veselje.
Kdor želi v svet prinesti toplino,
mora v sebi nositi ogenj.
Kdor želi ljudem pomagati,
mora biti izpolnjen z ljubeznijo.
Kdor želi na zemlji ustvarjati mir,
je moral mir najti v svojem srcu.
Po: Phil Bosmans, Vitamini za srce

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž : Jelen, Andraž 15, Pižorn,
Andraž 14, Tomašek, Andraž 16/d.
Polzela: Založe.

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, Bourges, Ars-sur-formans). Duhovno
vodstvo bosta opravljala ljubljanski
nadškof in metropolit msgr. Stanislav
Zore in p. dr. Edvard Kovač. Cena je
519 €. Možnost odplačevanja na obroke brez obresti. Prijave v domačem
župnišču ali na agenciji Aritours, 02/
252 16 19). Čimprej.
SV. ROZA IZ LIME

Zavetnica Latinske Amerike, kontinenta, kjer so
bile letošnje olimpijske
igre, je sv. Roza iz Lime.
Goduje v tem tednu, 23. avgusta. Rodila se je leta 1586 v Limi, v španski
družini, ki se je preselila v Peru. Mladost je preživela ob težaškem delu,
da bi pomagala družini, ki se je znašla
v gmotnih težavah. Bila je zelo lepa
in je od nekega bogatega mladeniča
dobila ženitno ponudbo, a ga je odločno zavrnila. Odločila se je, da bo
stopila v samostan sester 3. reda sv.
Dominika po zgledu svete Katarine
Sienske. Ker pa v Limi ni bilo samostana, se je umaknila v skrivališče na
njenem vrtu. Bila je velika mistikinja
in je vedno živela spokorno življenje.
Bila je zgled popolnosti in duhovnega
človeka. Bila je v opomin času, v katerem je vladal materializem. Zbolela
je in leta 1617 umrla.

