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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po teh besedah je Jezus
povzdignil oči k nebu in
rekel: »Oče, ura je prišla.
Poveličaj svojega Sina,
da tvoj Sin poveliča tebe,
kakor si mu dal oblast
nad vsem človeštvom,
da bo vsem, katere si mu dal,
podelil večno življenje.
To pa je večno življenje,
da poznajo tebe, edinega
pravega Boga, in katerega si
poslal, Jezusa Kristusa.
(Jn 17, 1-3)

O, Sveti Duh, dopolni v nas delo,
ki ga je začel Jezus. Naj nas noben
interes ne naredi malodušne in ne
izvotli v nas zahteve po pravičnosti.
Nobena preračunljivost naj ne
utesni neskončne širine ljubezni
in je ne poniža ozko sebičnost.
Vse na nas naj bo veliko:
ko iščemo in
spoštujemo resnico;
ko smo pripravljeni
na žrtve,
če je treba
do križa in smrti.

Od Gospodovega vnebohoda do binkošti obhaja Cerkev devetdnevnico k
Svetemu Duhu. S tem posnema apostole, ki so se po Jezusovem vnebohodu
vrnili v Jeruzalem in so v zgornjih
prostorih vztrajali v molitvi »Vsi ti so
enodušno vztrajali v molitvi z ženami
in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati« (Apd 1,14).
V tej devetdnevici s hrepenenjem
pričakujemo, da bo prišel Sveti Duh
nad nas, nad našo Cerkev, ki brez nje-

ga ne more obstajati, in na vsakega
od nas, da bo oživelo posušeno in
zakrnelo v nas. Število devet ima
lastnost preobrata, spremembe. Pripravlja novo podobo – kot otrok, ki
potrebuje devet mesecev v maternici,
da se rodi. Prapodoba vseh devetdnevnic pa so prav binkoštne devetdnevnice apostolov skupaj z Marijo
in ženami, ki so spremljale Jezusa.
Pred binkoštmi molimo za obnovo
Cerkve in za svojo osebno obnovo.
Tako Svetega Duha prosimo, da bi v
nas ponovno priklical življenje, ki
je sredi vsakdanjega truda izgubilo
na moči. Mnogi ljudje danes hrepenijo po živosti in polnosti življenja.
Občutek imajo, da je to, kar živijo,
daleč od pričakovanj življenja v polnosti. Želimo si novega duha. In prav
v dihanju, ki nas vsak trenutek napolnjuje, lahko zaslutimo, da nas Bog
neprestano obnavlja z dihom svojega
Duha.

YOUCAT

Zakaj so nam potrebni vera
in zakramenti, da bi pošteno in pravilno živeli?
Če bi bili odvisni zgolj od svoje moči,
bi glede na skušnjave prav malo napredovali v dobrem. Z vero spoznavamo, da smo Božji otroci in da nam
Bog daje moč. To, da nam Bog daje
svojo moč, imenujemo »milost«. Posebej v Božjih znamenjih, ki jih imenujemo »zakramenti«, nam Bog daje
sposobnost, da dobro, ki ga želimo
storiti, tudi resnično storimo.
Ker je Bog videl našo stisko, nas je po
svojem Sinu Jezusu Kristusu »iztrgal
iz oblasti teme« (Kol 1,13). Podaril
nam je možnost v občestvu z njim
začeti znova in hoditi po poti ljubezni.
CERKEV - ZNAMENJE

V vsaki cvetlici se me dotakne
in iz nje zadiha ljubezen,
Sveti Duh je hkrati pomočnik in to- s katero me Bog brezpogojno ljubi.
lažnik, je Očetov dar. Za nas je živi In v vsakem cvetu, ki ga podarim,
vir, ogenj, luč, ljubezen in maziljenje. podarjam Božjo ljubezen
Je vir življenja, iz tega vira lahko in Božje veselje nad menoj in teboj.
črpamo, ne da bi ga izčrpali, saj je Cvetje diši in napolnjuje svet
Božji vir. Mnogi se danes počutijo s čudovitim vonjem
preutrujeni, iztrošeni in izgoreli, ker in čarobnostjo barv.
morajo neprestano samo dajati. Zato Ljubezen podarja
prosim v teh dneh, da bi vir Svetega našemu življenju nove barve.
Duha v nas znova žuborel, nas vedno Naj vajina ljubezen napolnjuje
znova osvežil in nam dajal moč. Daje vajin dom z barvami sonca,
pa nam tudi ogenj in luč, ki nas grejeta da se bodo mnogi, ki vaju obiskujejo,
in razsvetljujeta. S svojimi mazil- v njem počutili prijetno,
jenjem ozdravlja naše rane in nas obdani z vonjem
pripravlja za naloge, ki nas čakajo.
vajine pristne ljubezni.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Po: A. Grün; Vse dobro za vajino ljubezen

28. 05. – 04. 06.

NEDELJA

*

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

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.00 … za
… 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
+ Marijo, Rudolfa in Majo MOŽINA
+ Marjana NOVAKA
* maš.: J.K., Š.D., M.G.

PONEDELJEK * 29. 05. 2017
POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …

* Maksim Emonski, škof
za + Vlada MENIHA (30. dan)
za + Ivana VAŠLA (obl.)
šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
za + Miro REZAR (30. dan)

TOREK * 30. 05. 2017
POLZELA 16.30 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
ANDRAŽ 20.00 … za

+
+
+
+

* Kancijan, muč * Ivana Orleanska, d.
Nado OCEPEK (pogrebna)
Marico, Marijo in Jožefa PENCLJA
Ano VASLE (8. dan)
Ivanko SKAZA

* ŠMARNICE
* maš.: J.K., Š.D.

* ŠMARNICE

* maš.: J.K., M.G.

SREDA * 31. 05. 2017

* Obiskanje Device Marije
* SKLEP ŠMARNIC
POLZELA 7.00 … za + Marijo in Franca PFEIFERJA.
ANDRAŽ 18.00 … za + Jožeta MEKLAVA (obl.) in vse MEKLAVOVE
POLZELA 19.00 … za + Ružo TERGLAV

ČETRTEK * 01. 06. 2017
1

POLZELA

* Justin, muč. * Janez K. Scalabrini, škof, r.u.
19.00 … za + Milko ZAGORIČNIK (8. dan)

PETEK * 02. 06. 2017
1

* Marcelin in Peter, mučenca * Erazem, škof
POLZELA 18.30 … molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
POLZELA 19.00 … za + Petra KAČA in Marijo
… za + Rastislava SLOKARJA
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.:

J.K., M.G., V.A.

SOBOTA * 03. 06. 2017
1

* Karel Lwanga in drugi ugandski mučenci
POLZELA 15.00 … za blagoslov in srečo v družini (poročna)
ANDRAŽ 18.00 … v čast Srcu Marijinemu
POLZELA 19.00 … za + Rozalijo (obl.) in Andreja KORBERJA
… za + Stanka PODBREGARJA
* maš.:

NEDELJA
1

*

J.K., V.A.

04. 06. 2017 * BINKOŠTI * Peter Veronski, muč

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Martina UMBREHTA (obl.); za zdravje
… za + Marijo ŽELEZNIK
* maš.:
POLZELA 10.30 … za + Angelo in Ludvika CIZEJA
… za + Ivanko PIREC (obl.)
* maš.:
G.OLJKA 15.00 … po namenu v zahvalo za uresničenje želje

J.K., M.G.
J.K., V.A.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
Aleksander Mlakar, Polzela in Marija
Petra Košec, Trnava, Gomilsko.
To nedeljo, 28. maja bo na Polzeli slovesnost prvega svetega obhajila. Sv.
maša bo prej kot običajno (ob 10.00).
To nedeljo, 28. maja bodo krščene Larisa R, Maša T., Maruša S., vse Založe.
V torek, 30. maja po maši bo sestanek
s starši letošnjih andraških birmancev.
Maša ob 20. uri.
V sredo, 31. maja bo zaključek letošnje šmarnične pobožnosti. Na Polzeli
po večerni maši dvignejo starši prvoobhajancev fotografije in DVD-je s
nedeljske slovesnosti.

NAŠA MOLITEV 2017

JUNIJ – Splošni:
Da bi se državni voditelji
odločno zavzeli za odpravo trgovine z orožjem, ki
terja toliko nedolžnih žrtev.
LIKOVNA DELAVNICA

Društva prijateljev mladine Andraž
vabi otroke, da se to nedeljo, 28. maja
po maši udeležijo likovne delavnice
oz. srečanja z naslovom Druženje med
barvami s pričetkom ob 10.00 uri v
Domu krajanov Andraž.
POČITNIKOVANJE

Župnija Griže tudi letos pripravlja za
čas počitnic počitnikovanje otrok od
1. do 9. razreda. Vsako leto počitniV soboto, 3. junija bo romanje otrok, kuje med 120 in 140 otrok. Bivanje
ki so se udeleževali šmarnic. Obiskali poteka v župnijskem domu ob cerkvi
sv. Nikolaja v Ankaranu. Za kopanje
bomo Sveto Goro nad Novo Gorico.
je namenjeno kopališče Adria s plažo
V Andražu so letošnja obnovitvena in bazenom. V program so vključena
dela na cerkvi končana. Zdaj pa bo duhovna razmišljanja, delo v malih
treba poravnati račune. Brez vaših skupinah, delavnice, molitev, maša,
finančnih prispevkov ne bo mogoče. petje, ples, kopanje, plavanje, igre. 1.
Zato vas gradbeni odbor, gospodarski skupina: 3. do 9. julij. 2. skupina: 9.
svet in župnik prijazno vabimo, da do 15. julij. Polna cena sedemdnevse velikodušno odzovete in darujete nega programa: 155 €. Za prijavljene
po svojih najboljših močeh. Vaš dar iz Občine Polzela bo del prispevka
bo z veseljem in hvaležnostjo sprejet v pokrila Občina. Prijavnice v župnišču.
zakristiji, župnišču ali na TRR župnije Informacije: 03/710 01 30.
Sv. Andraž: SI56 0510 0801 4844 096.
Že v naprej najlepša hvala!
KULTURA
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Urbanc, Andraž 21/a,
Jesenko, Andraž 21/b. Na Polzeli:
Orova vas.

To nedeljo, 28. maja ob 17. uri bo na
gradu Komenda »Glasbeni golaž«.
V soboto, 3. junija ob 18. uri bo na
gradu Komenda 19. srečanje malih
vokalnih skupin. Sodeluje 11 skupin.

