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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj jim je spet rekel:
»Mir vam bodi!
Kakor je Oče poslal mene,
tudi jaz pošljem vas.«
In po teh besedah je
dihnil vanje in jim govoril:
»Prejmite Svetega Duha;
katerim grehe odpustite,
so jim odpuščeni;
katerim jih zadržite,
so jim zadržani.«
(Jn 20, 21-23

Pridi, Sveti Duh, ki daješ življenje,
napolni nas s svojo močjo!
Tolažnik, ki mehčaš srca,
opora, ki nam jo podarja Oče,
iz tebe izvira življenje,
luč in ogenj,
nam šibkim daješ
moč in pogum,
pridi naš gost,
ki razsvetljuješ
srce in duha,
v nemiru nam
podarjaš počitek,
v vročini nas ohladiš.
Po: A. Schwarz

Sveti Duh je tisti, ki daje življenje! On
stori, da se v nas rojeva življenje vstalega Kristusa. On oblikuje naša srca!
To pa ne gre brez nas, brez našega
sodelovanja.
Sveti Duh je kakor umetnik, ki iz
brezobličnega kosa kamna izkleše
čudovit kip. Lahko bi ga primerjali
tudi z gospodinjo, ki z kepe testa naredi sočni kruh. Morda je ta podoba
še boljša, saj predpostavlja voljno
testo, iz katerega naredi užitni kruh.

Tudi Sveti Duh potrebuje tako voljno
LJUBEZEN
snov, nas kristjane, da more iz nas
VSE VERUJE
narediti Božjo umetnino. Sveti Duh
Ljubezen temelji
sam mora omehčati naše srce, da bo
na
osnovnem
zaupanju
v človeka, v
ubogljivo in voljno za njegov načrt,
življenje,
v
Boga.
Samo
če
komu verza uresničitev Božje umetnine.
jamem, ga lahko tudi ljubim.
Sv. Irenej je rekel: »Kakor suha moka
brez vode ne more sama po sebi po- Verovati pomeni videti dobro, pozistati testo ali kruh, tako tudi mi ne tivno. Ljubiti pomeni videti dobro v
bi mogli postati eno v Kristusu brez drugem. Ljubim lahko le človeka, ki
»vode«, ki prihaja z neba. In kakor mu zaupam. To velja za človeka in
suha zemlja, če ne dobiva vode, ni za Boga. Ne morem ljubiti Boga, do
rodovitna, tako tudi mi, ki smo bili katerega nosim v sebi globoko nezasuh les ne bi nikoli rodili sadov živ- upanje.
ljenja brez dežja, ki nam je bil dan Ljubezen potrebuje zaupanje - prav
od zgoraj.«
v zaupanju in v veri se konkretno tudi
Prepustimo se tudi mi delovanju Sve- pokaže. S tem ko veruje v človeka, ga
tega Duha in bomo postali voljno vzpodbuja in prebudi dobro, ki se v
testo v Božjih rokah, postali bomo njem skriva.
Anselm Grün, O čudežu ljubezni
rodovitna zemlja. Tako bomo ljudem
postali smerokazi, kažipoti k Bogu.
Večkrat bi morali v svojih molitvah CERKEV - ZNAMENJE
prositi podobno, kakor je rečeno v
pesmi slednici na čast Svetemu Duhu: Dobri Bog, Jezusovim učencem
»Duši madeže izmij, kar je suho spet si poslal Svetega Duha.
zalij in ozdravi rane vse. Upogni, kar Njegova moč je prestrašene in
upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi nebogljene učence naredila za
neustrašne oznanjevalce evangelija.
vse, ki so zašli!«
Prosim te, sveti Oče,
Da pa bi Sveti Duh sploh lahko delo- naj se tudi mene dotaknejo
val, se moramo zavedati potrebe po ognjeni plameni tvoje ljubezni.
njem. Vse kar je v Cerkvi, dobi moč Naj bom tako prevzet od tvoje veličine,
in smisel po Svetem Duhu; brez nje- da te ne bom nikoli nehal slaviti.
govega delovanja je vse brez moči in
Vse moje življenje naj bo
brez krščanskega pomena. Tudi
ena sama hvalnica tebi.
molitev, če ni opravljena v Svetem
Duhu, nima učinka. Brez njega je Bog Daj, da bom med vrstniki neustrašen
daleč, Kristus ostane v preteklosti, oznanjevalec tvoje dobrote in naj po
evangelij ostane mrtva črka, Cerkev mojih delih prepoznajo tvojo ljubezen.
se spremeni zgolj v organizacijo, krš- To te prosim po Kristusu,
čanska dejavnost pa zgolj v prazno našem Gospodu. Amen.
moraliziranje.
(Jože Kužnik)
Povzeto po: Praznujemo cerkveno leto

04. 06. – 11. 06.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 05. 06. 2017
POLZELA

* Marija, Mati Cerkve – binkoštni poned.
7.00 … za + Terezijo ŠALAMON (obl.), Zdravka, Mirka
… za + Staneta ŠTORMANA (obl.) in starše
… za + Vido CVENK (obl.) in Franca
* maš.: J.K., M.G., V.A.

TOREK * 06. 06. 2017

* Norbert, škof, redovni ustanovitelj * Gilbert, opat
POLZELA 19.00 … za + Franca OTOREPCA (obl.)
… za + Nado OCEPEK (7. dan)
* maš.: J.K., M.G.

SREDA * 07. 06. 2017

* Robert Newminstrski, opat * Prvi muč. tržaške C.
POLZELA 7.00 … za + Marijo SVETKO.

ČETRTEK * 08. 06. 2017

* Medard, škof * Viljem Angleški, škof
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Zinko (obl.), Milana TERGLAVA, vse ŠPRONGOVE
… za + Štefanijo FUŽIR (obl.) in Franca
ANDRAŽ 20.00 … za + Antonijo GRM (8. dan)

PETEK * 09. 06. 2017
POLZELA 19.00 …
…
POLZELA 19.30 …
ANDRAŽ 20.00 …

* Primož in Felicijan, mučenca * Efrem Sirski, c.u.
za + Jakoba ŠTRUKLJA
za + Kristino TERČAK
* maš.: J.K., V.A.
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
za + Ivano in Jožeta K.
DEVETDNEVNICA

SOBOTA * 10. 06. 2017
ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za
ANDRAŽ 20.00 … za

NEDELJA

*

* Bogumil Poljski, šk. * Edvard Poppe, d.p. * KVATRE
blagoslov in srečo v družini (poročna)
+ Mateja ZMRZLAKA, Ano, Franca ŠTEFANČIČA
+ Alojza (obl.) in Ljudmilo HOJNIK
+ Petra HRASTNIKA
* maš.: J.K., V.A., M.G.
+ Ivana VERDEVA (8. dan)
DEVETDNEVNICA

11. 06. 2017 * SVETA TROJICA * Barnaba, apostol

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Otmarja MAJHENIČA
DEVETDNEVNICA
+ Antona TOMINŠKA
* maš.: J.K., M.G.
+ Jožefo ROJŠEK (obl.), Ivana, Ivanko

OBVESTILA - VABILA

REVIJA OTROŠKIH ZBOROV

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
1. Jernej Drofelnik, Polzela, Ob železnici in Teja Gregorc, Dol, Vodnikova.
2. Andrej Podvršnik, Polzela, Glavni
trg in Ana Kotnik, Andraž.

V nedeljo, 11. junija ob 16 uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli revija cerkvenih otroških pevskih zborov.

To nedeljo, 4. junija, Binkošti, bo maša
tudi na Gori Oljki in sicer ob 15. uri.
Prepeval bo andraški cerkveni pevski
zbor. Lepo vabljeni.

Dom sv. Jožef Celje vabi na junijski
koncert iz sklopa Glasba na hribu.
Prisluhnili bomo mladi perspektivni
organistki Neži Ulaga iz Laškega.
Koncert bo v petek, 9. junija ob 19.
uri v cerkvi sv. Jožefa. Vstop prost.

To nedeljo, 4. junija bo krščena Arabela J., Breg, Polzela.
V sredo, 7. junija 'Dies sanctificationes'
duhovnikov celjske škofije. Pisarna
zaradi župnikove odsotnosti zaprta.
V petek, 9. junija se bo v Andražu pričela devetdnevnica pred birmo. K
mašam ob 20. uri so res v prvi vrsti
vabljeni birmanci, vendar se jim kot
občestvo pridružite tudi starši, botri,
sorodniki in vsi ostali farani. Pridi,
pridi, Sveti Duh!
ROMANJE NA BREZJE

V soboto 17. junija bo 49. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in
ostarelih na Brezje. Iz Polzele bo s
parkirišča pred občinsko stavbo avtobus odpeljal ob 7.30. Prostovoljni
prispevek za kosilo in prevoz je 20
€. Prijave do ponedeljka 12. junija.
Ob prijavi navedite, če potrebujete
spremstvo ali invalidske pripomočke.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: družina neveste Kotnik,
Andraž 6d, Drobež, Andraž 6c, Kuder,
Andraž 6. Na Polzeli: Orova vas.

KONCERT

ZBIRALNA AKCIJA - ANDRAŽ

Prvi odzivi na prošnjo prejšnje nedelje
so se sprožili. Hvala vsem, ki ste se že
odzvali na zbiralno akcijo za fasado na
cerkvi. Gradbeni odbor, gospodarski
svet in župnik pa prijazno vabimo,
da se velikodušno odzovete tudi vsi
drugi in darujete po svojih najboljših
močeh. Vaš dar bo z veseljem in hvaležnostjo sprejet v zakristiji, župnišču
ali na TRR župnije Sv. Andraž: SI56
0510 0801 4844 096. Hvala!
MISEL - MOLITEV

Moj Gospod in moj Bog,
vzemi mi vse,
kar me ovira na poti k tebi.
Moj Gospod in moj Bog, daj mi vse,
kar mi pomaga na poti k tebi.
Moj Gospod in moj Bog,
o vzemi me meni
in me daj sebi v popolno last.
(sv. Nikolaj Flüe)

HITROST – Mojster se jezi na novega
delavca: »Delate počasi, premikate
se počasi – ali je sploh kaj, kar vam
gre hitro?« – »Ja, hitro se utrudim!«

