Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
28. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kadar si povabljen,
pojdi in sédi
na zadnje mesto,
da ti poreče, ko pride,
kateri te je povabil:
‚Prijatelj, pomakni se više!‘
Takrat ti bo čast
vpričo vseh,
ki so s teboj pri mizi.
Zakaj vsak, ki se povišuje,
bo ponižan in,
kdor se ponižuje,
bo povišan.«
(Lk 14,10-11)

Sin živega Boga. O čudovita visokost
in pretresljiva ljubeznivost!
O vzvišena ponižnost! O ponižana
vzvišenost, da se Gospod vesoljstva,
Bog in Božji Sin tako poniža,
da se zaradi našega zveličanja
skrije pod neznatnim koščkom kruha!
Poglejte, bratje,
ponižnost Boga
in izlijte pred
njim svoja srca;
ponižajte se tudi vi,
da vas bo on povišal.
sv. Frančišek Asiški

Zdrava pamet govori, da se ni modro
prehitro hvaliti in iskati slavo. Na
zdravo ponižnost so opozarjali že
poganski misleci. Tudi svetopisemski
Sirah v prvem berilu pravi: »Otrok,
opravljaj svoja dela v ponižnosti,
potem boš priljubljen pri ljudeh, ki
so Bogu po volji« (Sir 3,17–18). In
nenazadnje Kristusov opomin po
skromnosti in ponižnosti v priliki iz
današnjega evangelija ne preseneča,
saj ga lahko uvrstimo med pozive
drugih modrecev človeštva.
Pa vendar se Kristusov govor o ponižnosti razlikuje od drugih priporočil.
Kristus govori o ponižnosti v zvezi z

Božjim kraljestvom. Gostija v Božjem
kraljestvu ima drugačno razporeditev
sedežev, kot je 'sedežni red' pri uradnih sprejemih. Tam velja, da bo »vsak,
ki se povišuje, ponižan, in kdor se
ponižuje, bo povišan.« Sam Kristus,
ki je prvi v Božjem kraljestvu, je vzor
ponižnosti, saj »je sam sebe ponižal
tako, da je postal pokoren vse do
smrti.« Kristusova ponižnost je v
službi Božjega kraljestva in odrešenja, saj nam s tem, ko v ponižnosti
sprejme križ, prinese odrešenje.
Ponižen je lahko tisti, ki je v Kristusu
in se mu pridruži pri odrešenjskem
delu. Kdor je s Kristusom, zmore zaradi Kristusa in njegove ponižnosti,
ki temelji na ljubezni, biti ponižen.
Kot vsako krepost moramo namreč
tudi ponižnost uvrstiti v območje
ljubezni. Ponižnost brez ljubezni je
lahko pomanjkanje samozavesti ali
celo samozaničevanje, storjena v
ljubezni pa je hoja po Kristusovih
stopinjah in v službi odrešenja. Zato
Kristus, potem ko spregovori o ponižnosti, to poveže z ljubeznijo, ko v
drugem delu evangelija govori, kako
prava ljubezen povabi na gostijo –
se pravi je radodarna in rodovitna –
najprej tiste, ki so na robu družbe,
»uboge, pohabljene, hrome, slepe«,
skratka tiste, ki nam »ne morejo
povrniti«.
Ponižnosti ne moremo ločiti od ljubezni. Prosimo Gospoda, da bi imeli
ljubezen do Kristusa in bi se iz te
ljubezni darovali za druge ter bili
ponižni zaradi ljubezni in v ljubezni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

PONIŽNOST

V današnji Božji besedi nas
Gospod vabi, da razmislimo
o svoji ponižnosti. Čim bolj
bomo ponižni pred Gospodom in se
ne bomo povzdigovali nad ljudi, večjo
milost nam bo izkazal Bog. Prosimo
ga za odpuščanje vsega, kar smo storili v napuhu in premočni želji po
materialnih dobrinah. Hkrati pa ga
prosimo, da bi bil zmeraj med nami.
Da bi bdel nad nami in skrbel za nas,
ko se spopadamo z vsakdanjimi skrbmi. Naj nas vodi in blagoslavlja tudi
v prihajajočem tednu, da bi znali biti
ponižni in hkrati dobrosrčni.
Ponižnost je mati številnih kreposti,
kot so: poštenost, skromnost, potrpežljivost, hvaležnost, poslušnost,
spoštovanje in strpnost.
ZNAMENJA PRI MAŠI

Pozdrav miru
Da bi Cerkev živela,
mora uresničevati
Gospodovo naročilo, naj si med seboj
odpuščamo in se ljubimo. Takrat se
v naše srce lahko resnično naseli
Kristusov mir. Zato je pozdrav miru
»pečat naše molitve« in posredovanje
Jezusovega veselega oznanila našim
bližnjim - ne samo pri maši, ampak
tudi tistim, s katerimi se srečujemo
v vsakdanjem življenju. Tako ne oznanjamo samo Božjega miru, ampak
pričujemo tudi o živi Cerkvi, o skupnosti, ki želi živeti iskrenost, edinost
in svetost.

NEDELJA
* 28.–8.
2016
28. 08.
04.
09.* 22. MED LETOM
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za

* Avguštin, škof, c.u.

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.

PONEDELJEK * 29. 8. 2016

* Mučeništvo Janeza Krstnika * Bronislava

POLZELA 7.00 … za + Marico in Bogomira ŠIPEC (obl.)

TOREK * 30. 8. 2016

* Feliks (Srečko), mučenec * Pamahij, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Ivana in Avgusta PADERJA in vse PADERJEVE
… za + Milana CIMPERMANA
* maš.: J.K., S.P.

SREDA * 31. 8. 2016

* Rajmund Nonat, redovnik, kardinal * Pavlin

POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC
ANDRAŽ 16.00 … za + Cirila PLEŠNIK (pogrebna)

ČETRTEK * 1. 9. 2016
1

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + družino DUŠIČ
POLZELA 19.30 … molitev za duhovnike poklice pred Najsvetejšim

PETEK * 2. 9. 2016
1

A NDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA
POLZELA

17.30 …
18.00 …
18.30 …
19.00 …
…
19.45 …

* Marjeta, devica, mučenka * Janez Postivec, c. patriarh

izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
v čast Srcu Jezusovemu
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Marijo PIHLER (obl.)
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., S.P.
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 3. 9. 2016
1

ANDRAŽ 18.00 …
A NDRAŽ 18.25 …
POLZELA 19.00 …
…

NEDELJA
1

* Egidij (Tilen), opat * Brezjanska Mati Božja

*

* Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj * Bazilisa

v čast Srcu Marijinemu
litanije, izročitev S.M, blagoslov z Najsvetejšim
za + Antona MEŠIČA (1. obl.)
za + Rudija PUSTINEKA (obl.)
* maš.: J.K., S.P.

4. 9. 2016 * 23. MED LETOM * ANGELSKA * Mojzes, pr.

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Rafka UMBREHTA in URAJEKOVE
za + Silvo TRATNIK in starše
za + Zofijo KLEMENČIČ (obl.)
* maš.: J.K., Š.D., M.G.
po namenu ob pričakovanju obiska kipa
Fatimske Marije
G. OLJKA 11.30 … za domovino (SDS)
g. Janez Sraka
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.30 …

OBVESTILA - VABILA

V četrtek, 1. septembra, kot običajno
ob četrtkih pred prvim petkom, bo po
večerni maši molitev za duhovnike.
Petek, 2. septembra, je prvi v mesecu,
zato bo pred mašama češčenje Najsvetejšega, spoved, izročitev Srcu
Jezusovemu in blagoslov.
V soboto, 3. septembra ob 18. uri,
bo v Andražu maša in pobožnost v
čast Srcu Marijinemu. Izročitev S.M.
bo po maši tudi na Polzeli.
V nedeljo, 4. septembra, bo krščena
Eva J., Polzela.

NAŠA MOLITEV 2016

SEPTEMBER
Splošni: Da bi vsak posameznik prispeval k
skupnemu dobremu in
k izgrajevanju družbe, ki
v središče postavlja človeško osebo.
Misijonski: Da bi se kristjani po prejemanju zakramentov in premišljevanju Svetega pisma vedno bolj zavedali
svoje odgovornosti za evangelizacijo.
Slovenski: Da bi se starši in učenci
zavedali, kako pomembna sta verska
vzgoja in verouk.
NOVO ŠOLSKO LETO

KULTURA

Vsem staršem šoloobveznih otrok,
To nedeljo, 28. avgusta, ob 14.30, bo učencem, njihovim vzgojiteljem in
v Andražu tradicionalna prireditev učiteljem želimo ob začetku novega
šolskega leta obilo božjega blagoslo»Družina poje«. Vstop prost.
va. Veroučno leto pa bomo pričeli v
V nedeljo, 4. septembra, ob 19. uri, bo nedeljo 11. septembra.
v atriju Doma sv. Jožef Celje nastopil
Celjski dixieland ansambel s priredMARIJIN OBISK
bami tradicionalnih dixieland skladb
Približuje se sprejem kipa
in glasbo Louisa Armstronga.
fatimske Marije Romarice
v polzelski župniji. V krajih,
OB MARIJINEM OBISKE
ki jih je obiskala doslej, se je srečanje
Kolikor bolj živi Cerkev
z njo vernikov globoko dotaknilo,
po Marijini podobi,
tako, da je bilo povsod čutiti veliko
toliko bolj materinska postaja,
veselja in hvaležnosti. Kakor oznanja
toliko več se lahko v njej rodi
plakat pred cerkvijo se bo to pri nas
novega iz Boga,
zgodilo v petek, 9. septembra, od 8.
se uresniči sprava.
(br. Roger Schutz) do 13. ure. Rezervirajte si čas, da boste
lahko med njenimi častilci!
SKRB ZA CERKEV
ZAHVALA DODROTNIKOM

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Gril, Andraž 112, Ožir, An- Hvala vsem, ki ste že podprli rekondraž 100, Ograjenšek, Andraž 98. strukcijo in obnovo klopi v cerkvi na
Polzela: Breg pri Polzeli.
Polzeli. Akcija še zdaleč ni zaključena.

