Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
7. maj

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Resnično, resnično, povem
vam: Kdor ne pride v ovčji
hlev skozi vrata, ampak
prileze drugod,
ta je tat in ropar.
Kdor pa pride skozi vrata,
je pastir ovác.
Kadar svoje ovce izpusti,
gre pred njimi in
ovce gredo za njim, ker
poznajo njegov glas.
Za tujim pa ne pojdejo,
ampak bodo
zbežale od njega,
ker ne poznajo glasu tujih.«

ALELUJA

(Jn 10, 2.4-5)

Gospod Jezus Kristus, dobri pastir
naših duš, ki poznaš svoje ovce
in moreš doseči srca ljudi,
odpri srce in razum tistih mladih,
ki iščejo in pričakujejo besedo
resnice za svoje življenje.
Naj čutijo, da bodo
našli pravo luč
le v skrivnostni
tvojega učlovečenja.
Zdrami srca tistih mladih,
ŠMARNICE ki bi radi hodili za teboj!

Prijatelj mi je dejal, da mu prispodoba
o pastirju in ovcah ni všeč, ker da ne
ustreza današnjemu človeku. Kdo neki
bo zadovoljne, če ga imaš za ovco?
Prispodobe nam povedo toliko, kolikor razumemo njihovo sporočilo.
Jezus je s primero o dobrem pastirju
hotel nakazati svojo skrb in ljubezen
do ljudi. Nismo sami in zapuščeni,
nismo prepuščeni slepi usodi ali kdo

ve čemu. On na nas misli, nas ima rad,
nas varuje zla in vodi v življenje.
To bi mogel povedati tudi drugače.
Mogel bi suhoparno navesti mnogo
učenih besed. Odločil se je za sliko
iz življenja. Več pove, vsakomur je
razumljiva in lahko si jo je zapomniti.
V zvezi s pastirjem govori Jezus tudi
o tatovih in roparjih. Danes bi mogli
reči: nasilje, nesmisel, uničevanje
narave, predajanje uživaštvu … Kjer
gospodarijo, puščajo za seboj praznino srca, bivanjski strah in naveličanost. O sebi pravi Jezus, da nam je
prinesel življenje, ki naj bi ga imeli v
izobilju.
Pastir je nekaj drugega, kot so ovce.
Niso si ga na nekem sestanku izvolile
ter si ga postavile za predstavnika in
voditelja. Pastir je sicer zaradi ovac,
toda svojega poslanstva in oblasti ne
prejema od njih.
Tako je s pastirji Cerkve. Izbrani so
izmed ljudi in za ljudi, delujejo pa v
moči, ki jim je dana od zgoraj, to je
od Kristusa.
Čeprav nas je Jezus imenoval ovce,
nismo čreda. Družina smo, ki ji je Oče
Bog, Jezus pa Brat in Odrešenik. Velika čast in velika odgovornost, pa
najsi v tej družini zavzemamo katerokoli mesto ali nosimo katerokoli
ime.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Ker ljubezen ni kupljiva,
jo denar prav gotovo ubija.
(Jean-Jaxques Rousseau)

MOJ PASTIR

Gospod je moj pastir, nič
mi ne manjka. Na zelenih
pašnikih mi daje ležišče;
k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja, vodi me po
pravih stezah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne
sence, se ne bojim hudega, ker si ti z
menoj, tvoja palica in tvoja opora, ti
me tolažita. Pred mano pogrinjaš
mizo vpričo mojih nasprotnikov; z
oljem mi maziliš glavo, moja čaša je
prepolna. Le dobrota in milina me
bosta spremljali vse dni mojega
življenja; prebival bom v hiši
(Ps 23)
Gospodovi vse dni življenja.
S tem psalmom, ki spremlja današnjo
Božjo besedo, izrazimo svoje zaupanje
in prijateljstvo s Kristusom. On je ta
dobri pastir, ki nas pozna in kliče po
imenu ter daje življenje za nas.
Po: P. Crivellaro, Komentar k psalmom

CERKEV

Noben človek ne živi
sam,
noben človek ne veruje
sam.
Bog nam govori svojo besedo
in s tem, ko nam jo govori,
nas skliče, ustvari občestvo,
svoje ljudstvo, svojo Cerkev.
Po Jezusovem odhodu
je Cerkev znamenje
njegove navzočnosti v svetu.
(Bazilij iz Selevkije)

07. 05. – 14. 05.

NEDELJA
1

*

07. 05. 2017 * 4. VELIKONOČNA * DOBREGA PASTIRJA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + starše PIREC, FURLAND in v dober namen
… za + Ferda KRKA in Silva OŽIRJA (obl.)
* maš.: J.K., Š.D.
POLZELA 10.30 … za + Marijo VREČAR in vse VREČARJEVE
G.OLJKA 10.30 … po namenu romarjev iz Šmartnega
ANDRAŽ 15.00 … šmarnice v Lovčah

PONEDELJEK * 08. 05. 2017

* Bonifacij IV., papež
* ŠMARNICE
POLZELA 7.00 … za + Vlada MENIHA (7. dan)
ANDRAŽ 18.00 … šmarnice v župnijski cerkvi
POLZELA 19.00 … za + Srečota GOLJARJA, Mirana VIDMAJERJA,
vse KOKOLOVE

TOREK * 09. 05. 2017

* Izaija, prerok * Marija Terezija J.
* ŠMARNICE
ANDRAŽ 18.00 … šmarnice v župnijski cerkvi
POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
… za + Cecilijo SVETKO (obl.), Blaža, Marijo * m.: J.K., Š.D.

SREDA * 10. 05. 2017

* Job, svetopis. mož * Trsatska M.b.
…
za
+
Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIKA
POLZELA 7.00
ANDRAŽ 18.00 … šmarnice v župnijski cerkvi
.
POLZELA 19.00 … za + Jožico LAH

ČETRTEK * 11. 05. 2017
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…

za
za
za
za

+
+
+
+

* Mamert, škof * Ignacij Lakonijski

Alojzijo DREV in vse KOŠKOVE
Apolonijo JELEN (obl.)
Marijo in Alojza LUKNERJA
Stanka TAVČERJA

* ŠMARNICE

* ŠMARNICE
* maš.: J.K., Š.D.
* maš.: J.K., M.G.

PETEK * 12. 05. 2017

* Leopold Mandič, red. * Pankracij, muč * ŠMARNICE
ANDRAŽ 18.00 … za + Franca PLASKANA
POLZELA 19.00 … za + Jakoba ŠTRUKLJA

SOBOTA * 13. 05. 2017

* Fatimska Mati božja
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivano in Antona OGRAJENŠKA,
prvoobhajance in njihove družine
POLZELA 19.00 … za + Silva (obl.) in Franca OŽIRJA
… za + Karola TRAUNERJA

NEDELJA

*

* ŠMARNICE

* maš.: J.K., V.A.

14. 05. 2017 * 5. VELIKONOČNA * 1. sv. obhajilo - Andraž

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 10.00 … za + Angelo MEKLAV (obl.) in vse + BOHOVE
POLZELA 10.30 … za + Vincenca (obl.), Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Marijo SATLER in Ano KUHAR (obl.)
… za + Riharda LESNIKA (1. obl.)
* maš.: M.O., M.G., Š.D.
G.OLJKA 15.00 … za razumevanje v družinah

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 7. maja bosta krščena Maruša D., Polzela in Mark P., Andraž.
To nedeljo, 7. maja ob 15. uri smo vsi
najlepše vabljeni k župnijski zidanici
v Lovče. Šmarnična pobožnost in po
njej družabno srečanje bo ob obletnici
pozidave te hiše in kleti (180). Tudi
druge obvestite! Dobrodošli!
V ponedeljek, 8. maja ob 20. uri bo na
Polzeli redna seja ŽPS. Člani vabljeni!
V sredo, 10. maja bo v Vrbju družabno
srečanje za starejše. Informacije: 051
658 299. Možen prevoz.
V četrtek, 11. maja med mašo ob 18.
uri bo v Andražu priložnost za sveto
spoved za starše, botre, sorodnike
prvoobhajancev in vse druge.
V četrtek, 11. maja bo redno mesečno
srečanje zakonske skupine.
V petek, 12. maja ob 16.30 bo prva sv.
spoved za andraške prvoobhajance.
V soboto, 13. maja ob 17. uri bo za
andraške prvoobhajance vaja za slovesnost naslednji dan.
V soboto, 13. maja bo krščena Ula Š.,
Polzela, zavetnica sv. Uršula, v nedeljo,
14. maja pa Staš P., Andraž.
V nedeljo, 14. maja ob 10. uri bo v Andražu praznik prvega sv. obhajila.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: starši prvoobhajancev.
Na Polzeli: Ločica ob Savinji.

PRAZNIK GASILCEV

To nedeljo, 7. maja ob godu sv. Florjana bo v Andražu praznovanje PGD,
ki delujejo na področju občine Polzela. Maša v zahvalo za uspehe in kot
prošnja za blagoslov v prihodnje bo
ob običajni uri (9.00), a ne v župnijski
cerkvi, temveč na prostem pred gasilskim domom.
ŠMARNIČNA POBOŽNOST

V ponedeljek, 1. maja smo pričeli letošnje šmarnice. Ob ponedeljkih in
sredah, ko je na Polzeli maša tudi
zjutraj prebiramo tekste za odrasle,
ob večerih vsak delavnik pa za otroke.
Tudi v Andražu so šmarnice vsak
večer. Včasih so povezane s sv. mašo,
včasih pa jih vodijo starši birmancev
oz. prvoobhajancev. Radi prihajajte!
ROMANJE

Peš romanje od Slomška k Ptujskogorski Materi Božji v petek, 12. maja
ob 12.30, za družine, duhovne poklice: http://cdp.nadskofija-maribor.si.
Salezijanci in župnijsko občestvo Don
Boskovega centra v Celju vabijo v nedeljo, 14. maja ob 15. uri na romarski
shod v čast Mariji in k srečanju molivcev za duhovne poklice ob obletnici
ustanovitve župnije. Procesija, pete
litanijami in s slovesna sv. maša.
Sv. Peter obišče odličnega profesorja
violine in mu pravi: »Imam dobro in
slabo novico. Dobra je, da te bomo
sprejeli v nebeški orkester, slaba pa
je, da se vaje začnejo jutri zjutraj ob
osmi uri.«

