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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ako me ljubite,
ohraníte moje zapovedi.
In jaz bom prosil Očeta in
vam bo dal drugega Tolažnika,
da ostane pri vas vekomaj,
Duha resnice,
ki ga svet ne more prejeti,
ker ga ne vidi in tudi ne pozna;
vi pa ga poznate,
zakaj prebiva pri vas
in bo v vas.
(Jn 14, 15-17)

Gospod Jezus Kristus, poslal si nam
svojega Duha, da bi prebival v nas
in v nas živel. Zahvaljujem se ti,
da bivaš v meni, da se ne umikaš
pred kaosom mojega srca, pred
raztrganostjo mojih občutkov.
Prosim te, naj v sebi čutim tvojo
rešilno in ljubečo navzočnost.
Daj, da resnično dojamem,
da ne živim več jaz,
marveč ti v meni,
in naj ta izkušnja
postane
rodovitna
za ta svet,
ki me obdaja.

V Janezovem evangeliju Jezus kar
petkrat obljubi svojim učencem za
pomočnika Svetega Duha. Pomočnik
je tisti, ki tolaži in opogumlja. Jezus
zato obljubi učencem Tolažnika, ki
bo vedno ostal pri njih. Tega Pomočnika imenuje tudi »Duha resnice«.
Njegova naloga je namreč v tem, da
jih bo vse učil in spomnil na vse, kar
jim je povedal Jezus. Skupnostim, ki
jim je Janez posvetil svoj evangelij,
je podoba Pomočnika zelo veliko
pomenila. Pomagala jim je, da so
vzdržali v sovražnem okolju rimske

verske politike. Toda kakšno vlogo
lahko ima danes za nas?
Meni zelo veliko pomeni, da vem, da
s svojo vero nisem sam. Ne stojim
sam proti svetu, ki se zapira pred vero. Čeprav se včasih zazdim samemu
sebi le relikt iz prejšnjih časov, sem
vendar globoko prepričan, da je duhovna pot prava pot v življenje. Na
moji poti mi pomaga Sveti Duh: podarja mi gotovost, da je moja pot
pravilna. In v svetu je mnogo ljudi,
ki se s svojo vero pogosto počutijo
izgubljeni: na delovnih mestih se
samo norčujejo iz Cerkve, krščanske
prireditve smešijo ... Tako se pogosto
počutijo s svojo vero zelo osamljeni.
Podoba Tolažnika mi pomaga, da ob
vsem, kar se postavlja pod vprašanje,
zaupam temu, kar mi govori srce. V
mojem srcu govori Sveti Duh in mi
pomaga, zame se zavzema, mi varuje
hrbet. Lahko in smem misliti drugače
kot ljudje okoli mene. Smem drugače
govoriti in drugače živeti. S Svetim
Duhom ob sebi se počutim samostojen in svoboden.
Sveti Duh nas hoče pripeljati do vse
resnice. Dviguje kopreno, ki leži nad
vsem. Pod slednjo lahko nato spoznamo vso resnico. Spregledamo, vidimo
na dno, naenkrat je vse jasno. Šele po
Svetem Duhu lahko Jezusove besede
razumem tako, da zadevajo mojo
konkretno situacijo, da postanejo
zame besede življenja, besede, ki me
vodijo v življenje.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

ŽIVETI Z VSEMI ČUTI

Če imamo v življenju smrt
ves čas pred očmi – kakor
nas uči duhovna tradicija
– nas bo misel nanjo vedno vabila k
temu, da bomo zavestno živeli vsak
trenutek. Če se zavedam, da je moje
življenje minljivo, da se bom od tukaj
nekoč poslovil, dobim za življenje nov
okus. Vsak trenutek bom izkusil: sedaj diham, čutim, občudujem lepoto
narave, srečam se s človekom …
Vse, kar doživljam, bom doživljal zavestneje. Kajti lahko bi bilo zadnjič,
da doživljam to pomlad, da govorim
s tem človekom, da gledam to čudovito pokrajino … ... Smrt poglablja
življenje. Pravljice pripovedujejo o
tem, kako življenje postane nenadoma dolgočasno, če je kdo prelisičil
smrt. Pred smrtjo ne smemo imeti
strahu, ampak nas mora povabiti,
da živimo življenje z vsemi čuti, ki
nam jih je Bog podaril.
Po: A. Grünu, O čudežu življenja

CERKEV - ZNAMENJE

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)

21. 05. – 28. 05.

NEDELJA

*

21. 05. 2017 * 6. VELIKONOČNA * TURIZMA * Timotej

POLZELA 7.00, …
…
…
POLZELA 10.30 …

ANDRAŽ 9.00 … za + PRUNGELNOVE in BEŠERJEVE
za + Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠEKOVE, GRILOVE
za + Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK ... * maš.: ...
za + Pavla TURNŠKA

PONEDELJEK * 22. 05. 2017
POLZELA 7.00
POLZELA 16.30
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

…
…
…
…

* Marjeta (Rita) Kasijska
* PROŠNJI DAN
za lepo vreme in dobro letino – vremenski blagoslov
za + Ano VASLE (pogrebna)
šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
za + Janeza CVENKA, starše CVENK in MAROVT

TOREK * 23. 05. 2017

* Servul (Socerb) Tržaški, muč.
* PROŠNJI DAN
ANDRAŽ 18.00 … šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
POLZELA 19.00 … za + Marijo TERGLAV (obl.), 2 Petra, vse ŠPRONGOVE
… za lepo vreme in dobro letino – vremenski blagoslov

SREDA * 24. 05. 2017
POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …

* Marija, Pomočnica kristjanov
* PROŠNJI DAN
za lepo vreme in dobro letino – vremenski blagoslov
za + Franca KÓVAČA in mamo Antonijo * maš.: J.K., Š.D.
šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
za + Filipa in Ano BELOGLAVC

ČETRTEK * 25. 05. 2017
ANDRAŽ 18.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za

+
+
+
+

* GOSPODOV VNEBOHOD
* ŠMARNICE
Jožefo, Marijo, Jurija SITARJA, 2 Barbari RAMŠAK
Ivana, Ivanko in Antona LOKANA
Danijela HROVATA
Marijo KRT
* maš.: J.K., M.G., S.P.

PETEK * 26. 05. 2017

* Filip Neri, duhovnik * Godon, opat
* ŠMARNICE
ANDRAŽ 18.00 … za + Venčeslava TRATNIKA (7. dan)
POLZELA 19.00 … za + Avgusta PLASKANA, starše Leopoldino, Avgusta
… za + Albina KUHARJA
* maš.: J.K., V.A.

SOBOTA * 27. 05. 2017
ANDRAŽ 11.00
POLZELA 13.00
POLZELA 14.30
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

NEDELJA

*

…
…
…
…
…
…

* Alojzij Gonzaga, muč. * Julij, muč.
* ŠMARNICE
po namenu rodbine JEVŠNIK (ob rodbinskem srečanju)
za blagoslov in srečo v družini (poročna)
za blagoslov in srečo v družini (poročna)
šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
za + Ivana DOBOVIČNIKA in vse PRIMOŽOVE
za + Matija TURNŠKA
* maš.: J.K., V.A.

28. 05. 2017 * 7. VELIKONOČNA * German Pariški, š.

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.00 … za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Rudija JEROMLA (obl.), Štefana SEŠLA, Frančiško
+ Martina SMREKARJA
* maš.: J.K., M.G.
+ Dragico STERNAD in Franca PRAŽNIKARJA
+ Marjana NOVAKA
* maš.: J.K., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
1. Sandi Vitanc, Grajska vas, Gomilsko
in Sabrina Serdoner, Ločica, Polzela.
2. Aljaž Gorčan, Šmartno ob Paki in
Tjaša Satler, Andraž.
To nedeljo, 21. maja pred in med mašo
ob 10.30 bo spovedovanje za starše
in sorodnike prvoobhajancev ter vse
ostale (duhovnik od drugod).
To nedeljo, 21. maja ob 19. uri bo v
Celju, v stolnici sv. Danijela slovesna
škofova maša ob 11. obletnici ustanovitve škofije.
V sredo, 24. maja od 16. ure naprej bo
na Polzeli čiščenje cerkve, učilnic in
okolice cerkve. Starši prvoobhajancev.

POČITNIKOVANJE

Župnija Griže tudi letos pripravlja za
čas počitnic počitnikovanje otrok od
1. do 9. razreda. Vsako leto počitnikuje med 120 in 140 otrok. Bivanje
poteka v župnijskem domu ob cerkvi
sv. Nikolaja v Ankaranu. Za kopanje
je namenjeno kopališče Adria s plažo
in bazenom. V program so vključena
duhovna razmišljanja, delo v malih
skupinah, delavnice, molitev, maša,
petje, ples, kopanje, plavanje, igre.
1. skupina: 3. do 9. julij. 2. skupina:
9. do 15. julij. Polna cena sedemdnevnega programa: 155 €. Za prijavljene
iz Občine Polzela bo del prispevka
pokrila Občina. Prijavnice v župnišču.
Informacije: 03/710 01 30.
KULTURA

V četrtek, 25. maja ob 19. uri se bo
na Polzeli pričela tridnevnica pred
prvim sv. obhajilom.

V nedeljo, 21. maja bo tradicionalna
revija polzelskih zborov in glasbenih
skupin na Gori Oljki. Ob 16. uri.

V nedeljo, 28. maja bo na Polzeli slovesnost prvega svetega obhajila. Sv.
Maša bo prej kot običajno (ob 10.00).

Gledališka skupina Lilija iz Laškega
bo v ponedeljek, 22. maja ob 17. uri
v Domu kulture Braslovče odigrala
dramsko uprizoritev svetopisemske
zgodbe 'Izgubljeni sin' z aktualizacijo.
Vstop prost. Prostovoljni prispevki.

V nedeljo, 28. maja bodo krščene Larisa R, Maša T., Maruša S., vse Založe.
V Andražu so v glavnem končana letošnja obnovitvena dela na cerkvi.
Zdaj pa bo treba poravnati račune.
Brez vaših finančnih prispevkov to
ne bo mogoče. Bodite velikodušni!
Dar lahko izročite v zakristiji.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Kolšek, Andraž 74, Satler,
Andraž 79, Melanšek, Andraž 73. Na
Polzeli: starši prvoobhajancev.

Dom sv. Jožef Celje vabi na recital v
čast blaženemu Lojzetu Grozdetu, ki
bo v petek, 26. maja ob 19.00 v cerkvi
Sv. Jožefa Celje. Recital pripravljajo
mladi župnije Celje. Vstop prost.
V soboto, 27. maja bosta na Polzeli
dva koncerta: ob 19. uri bo na gradu
Komenda nastopala Manca Izmajlova; ob 20.00 pa na dvorišču Glasbene
šole Cecilija koncert Pihalnega orkestra te glasbene šole, KGD Polzela.

