Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
4. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Če kdo pride k meni
in ne sovraži svojega očeta
in matere in žene in otrok
in bratov in sester, vrh tega
tudi svojega življenja,
ne more biti moj učenec. Kdor
ne nosi svojega križa
in ne hodi za menoj,
ne more biti moj učenec.«
(Lk 14,26-27)

Vzemimo svoj križ na svoja ramena
ter pogumno in z veseljem začnimo
pot na našo Kalvarijo. V obhajilu
je z nami Jezus, kruh življenja,
ter nam daje življenje in moč.
Moč, ki izvira iz njegovega veselja,
krepkost, ki izvira iz njegovega
trpljenja. Brez trpljenja, brez tega
veselja nič ni mogoče.
Ne zapravljajmo svojih moči
za nekoristne stvari,
ampak usmerimo
svoje napore
v iskanje
Ljubezni.
Po: Mati Terezija,
Bog ljubi danes
po nas

Pred leti je mlade na srečanju v Stični
nagovorila nekdanja uspešna smučarka. Dokler je zmagovala, se je vse
vrtelo okrog nje. Biti na prvih straneh
časopisov je bilo nekaj običajnega. Ko
pa je prenehala, je v njenem življenju
zazijala praznina. Ni bila več v središču
pozornosti. Šport, za katerega je toliko žrtvovala, ji ni pomenil nič več. V
tej veliki krizi bi se lahko z njo zgodilo
marsikaj, a ji je prav tedaj prišla tiho
na pomoč njena ostarela teta, globoko
verna žena, jo seznanila s krščanstvom in ji posredovala smisel življenja.

Mlada športnica je začela obiskovati
katehumenat, prejela je krst in druge
zakramente. Ko je mladim pripovedovala, kaj je srečala v veri, jim je dejala, naj se držijo Kristusa, in izrekla
stavek: Ko je Bog na prvem mestu, je
vse na pravem mestu.
Ko v življenju postavimo Boga na prvo
mesto, bo vse drugo na pravem mestu.
Ljubiti Boga nad vse in ga postaviti na
prvo mesto zahteva Jezus v današnjem evangeliju, ko pravi: »Če kdo
pride k meni in ne zavrača svojega
očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more
biti moj učenec« (Lk 14,26). Seveda
gre v Jezusovih besedah za slikovit
semitski način izražanja, iz katerega
lahko izluščimo, da moramo pred
vsem in nad vse ljubiti Boga. Ne gre
za prezir do najbližjih in staršev, kajti
razumljivo je, da Jezus, ki ni prišel
razvezovat postave, ampak 'dopolnit',
ne preklicuje Božje zapovedi: »Spoštuj
očeta in mater« (2 Mz 20,12).
Ljudje pa se bojimo Boga postaviti
na prvo mesto. Zdi se nam, da ne bo
potem nič ostalo za nas. Kdo ne pozna
staršev, ki se bojijo, da bi njihovi otroci
vzeli vero preveč zares, zato jim branijo, da bi 'preveč' hodili k maši, kaj
šele na duhovne vaje ali podobno.
Drugi starši v svoji brezbrižnosti
otrokom ne posredujejo vere. Kaj pa
bo dajalo trdnost otrokom v življenju,
če ne vera? Česa pa se bo oklenil mlad
človek, ko bo v stiski? Na čem bo gradil svoje življenje, če ga niso starši
vzgojili v odpovedi za žrtev, za ideale,
za katere se splača kaj žrtvovati?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

FATIMSKA PESEM

Trinajstega maja v dolini Iria
se je prikazala Devica Marija.
Ave, ave, ave Marija ...
Prinesla je zemlji z neba sporočilo,
Boga naročilo in resno svarilo.
Ave, ave, ave Marija ...
Preveč je Bog žaljen, preveč je že greha,
naj svet spokori se, grešiti preneha.
Ave, ave, ave Marija ...
Moj rožni zdaj venec vsi pridno molite
in mojemu Srcu se vsi posvetite!
Ave, ave, ave Marija ...
Če svet opomine bo moje poslušal,
mir Božji na zemlji bo človek okušal.
Ave, ave, ave Marija ...
Če svet pa še dalje pri grehu ostane,
bo vojna še hujša zadela zemljane.
Ave, ave, ave Marija ...
Da mogla bom kazen neba zadržati,
ubogajte mene, saj vaša sem Mati.
Ave, ave, ave Marija ...
Naj pesem zahvalna Marijo pozdravlja,
za milosti v Fatimi svet jo proslavlja.
Ave, ave, ave Marija ...
O Mati preblaga, v nas vero ohrani,
ti naša Kraljica na veke ostani.
Ave, ave, ave Marija ...
ZNAMENJA PRI MAŠI

Lomljenje hostije
Ko je Jezus prelomil hostijo, je želel
s tem nakazati, da bo umrl, zato lomljenje posvečenih hostij simbolično
pomeni Jezusovo smrt. Na križu je
umiral zaničevan in zapuščen od ljudi,
bil je ranjen in strt zaradi naših krivd.
Trenutek, ko duhovnik prelomi hostijo, jo povzdigne in jo skupaj z verniki počasti je pretresljiv dogodek.

04. 09. – 11. 09.

NEDELJA * 4. 9. 2016 * POLZELA 7.00 * ANDRAŽ 9.00 * POLZELA 10.30 * G.OLJKA 11.30
PONEDELJEK * 5. 9. 2016

* Mati Terezija, redovnica, redovna ustan.

POLZELA 7.00 … za + Pavla TURNŠKA (30. dan)

TOREK * 6. 9. 2016
G. OLJKA 10.00 …
POLZELA 16.30 …
POLZELA 19.00 …
…
…

* Zaharija, pr. * tridnevnica pred sprejemom kipa F.M.
po namenu romarjev
za + Marjana PEHARDA (pogrebna)
za + Rozalijo in Andreja KORBERJA
za + Stanislava GROBELŠKA
za + Boštjana JELENA (obl.)
* maš.: J.K., M.G., S.P.

SREDA * 7. 9. 2016

* Marko Kr. * tridnevnica pred sprejemom kipa F.M.

POLZELA 7.00 … za + Tanjo TERGLAV VARGA, Avgusta TERGLAVA
POLZELA 16.30 … za + Avgusta PLASKANA (pogrebna)

ČETRTEK * 8. 9. 2016
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …

za
za
za
za

* MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren * tridnevnica
+ Vido TURK (1. obl.)
+ Ferda KRKA, mamo Marijo in Silva OŽIRJA
+ Vilija, Ivico SILOVŠEK, sorodnike
* maš.: J.K., M.G.
+ Marijo HADŽIČ in Slavka

PETEK * 9. 9. 2016
POLZELA 8.00 …
POLZELA 12.00 …
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…

* sprejem kipa Fatimske Marije v župniji * Peter Klaver
sprejem kipa Fatimske Marije
za + Alojza CIMPERMANA (obl.) in predaja kipa ž. Tišina (š.MS)
za + Cirila PLEŠNIKA (8. dan)
za + Antona BRINOVŠKA (7. dan)
* maš.: J.K., Š.D.
za + Antona in Terezijo OREL, Jožeta PRISLANA
za + Vido HLEP, vse POSEDELOVE
* maš.: J.K., S.P.

SOBOTA * 10. 9. 2016
G. OLJKA 10.00 …
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

NEDELJA

*

* Nikolaj Tolentinski, spokornik * Pulherija (Leposlava)
po namenu romarjev
za + KOPRIVŠEKOVE in BAJHTOVE
za 2 + Franca, Marjeto, Faniko JELEN
za + Marijo in Franca PFEIFERJA
za + Vinka SMOLETA (8. dan)
* maš.: J.K., M.G., Š.D.

11. 9. 2016 * 24. MED LETOM * KRIŽEVA

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
…
G. OLJKA 10.30 …
G. OLJKA 15.30 …

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Ivana KRAJNCA (obl.), TANJŠEKOVE, REPINOVE
za + Marijo, Ivana JELENA - JANEZOVA, Marijo MARHART
za + Štefko in Jerneja VASLETA
za + Romea TAVČERJA
za + Riharda LESNIKA
za + Frančiška ZUPANA (7. dan)
* maš.: J.K., M.G., S.P., Š.D.
za + Jožeta, Milko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE
po namenu skupine družin gibanja Pot

OBVESTILA - VABILA

VEROUČNO LETO 2016/17

To nedeljo, 4. septembra, bo krščena Veroučno leto bomo pričeli v nedeljo,
11. septembra: ob 9.00 (Andraž) in
Eva J., Polzela.
10.30 (Polzela). Ta teden pa bo priTo nedeljo, 4. septembra, bo v Bresta- ložnost za nakup veroučnih knjig in
nici škofijsko slavje ob kipu Fatimske za prijavo prvošolcev: na Polzeli v
Marije in srečanju bolnikov. Sloves- župnišču, v ponedeljek od 10. do 16.
nost bo vodil škof Lipovšek.
ure, v torek od 13. do 15. ure in v petek
V torek, 6. septembra, se bo na Polzeli od 14. do 16. ure; v Andražu v župpričela tridnevnica pred sprejemom nijski pisarni v četrtek od 16.00 do
17.50 in v petek od 16.30 do 17.50.
kipa Fatimske Marije.
V torek, 6. septembra, ob 9. uri bo v
Celju pastoralni tečaj o družini v luči
apostolske spodbude Radost ljubezni.
V četrtek, 8. septembra, po večerni sv.
maši bo sestanek katehistinj.

STIČNA 2016

V soboto, 17. septembra bo v Stični
spet srečanje mladih. Organiziramo
posebni prevoz: izpred Doma krajanov Andraž ob 7.00; izpred cerkve
na Polzeli ob 7.15. Prispevek za podporo Stični in prevoz je 10 € (kdor
zmore). Prijave pri katehistinji Andreji ali župniku j.kovacec@gmail.com.

V petek, 9. septembra, bomo
v župniji Polzela sprejeli kip
Fatimske Marije. Prihod bo
ob 8. uri. Razpored molitve:
8.30 Podvin; 9.00 Polzela - okolica; KULTURA
9.30 Breg; 10.00 Založe, 10.30 Orova V soboto, 10. septembra, ob 20 uri bo
vas; 11.00 Polzela - center; 11,30 Ločica; na grajskem dvorišču gradu Komenda
ob 12. uri bo sv. maša, slovo ob 13. uri. na Polzeli koncert vokalne skupine
V soboto, 10. septembra, ob 9. uri se Draž. Gosta bosta: Božidar A. Kolerič
bo v Petrovčah pričel škofijski molit- in glasbena skupina M.J.A.V.
veni dan za duhovne poklice.
MARIJIN OBISK

V soboto, 10. septembra, bo v župniji
krščena Iris P., Žalec.
Prve tri nedelje v septembru se bo
cerkev na Slovenskem pripravljala
na praznik A. M. Slomška (24. sep.).
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Turnšek, Andraž 119, Kužnik, Andraž 126, Tratnik, Andraž 92.
Polzela: Breg pri Polzeli.

V petek bomo molili tudi to molitev:
Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja,
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! K tebi vpijemo izgnani Evini
otroci; k tebi zdihujemo žalostni in objokani v tej solzni dolini. Obrni torej,
naša pomočnica, svoje milostljive oči
v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu
Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa.
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta
Devica Marija.

