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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bog je namreč svet tako ljubil,
da je dal svojega
edinorojenega Sina,
da bi se nihče, kdor veruje vanj,
ne pogubil, ampak imel
večno življenje.
Kdor vanj veruje, ne bo obsojen;
kdor pa ne veruje,
je že v obsodbi, ker ne veruje
v ime edinorojenega
Sina Božjega.
(Jn 3, 16-18

Bog, zame si čisto blizu, zame si tu,
prisoten, da te občutim in se te
dotaknem. Prisoten si v meni,
bolj kot zrak v mojih pljučih,
bolj kot kri v žilah.
Bog, moj Bog, verujem vate:
tako kot slep človek verjame v sonce,
ne ker ga vidi, ampak ker ga občuti.
Ljubi Bog, z Jezusom si mi dal slutiti,
koliko ti je do mene.
Kako zelo me ljubiš!
Svojo ljubezen do mene
si položil v vso naravo
in v ljudi okoli mene.
Ti si Bog ljubezni.

Naše življenje je polno skrivnosti.
Skrivnostna je mrtva narava, skrivnostna živa, skrivnostno je vesolje,
skrivnostna sta prostor in čas, največja skrivnost pa smo ljudje. Kdor
dopušča skrivnost, dopušča obstoj
nečesa, kar ga presega. Zato se nekaterim upira, da bi skrivnosti priznali.
Bojijo se, da bi ob njih postali majhni.
Priznati skrivnosti pa lahko pomeni
možnost, da ob nečem, kar je veliko,

tudi sam postajaš velik. Tako je z
našim krščanskim priznavanjem
skrivnosti Boga Očeta, Sina in Svetega
Duha. Nikoli ne bomo mogli pretočiti
tega neskončnega oceana v našo
plitvo peščeno jamico. Tistih nekaj
kanglic, ki jih pa le moremo zajeti,
nam daje slutiti, kaj šumi v njegovih
globinah.
Šumi moč, ki ustvarja, šumi modrost,
ki ureja, šumi lepota, ki razporeja. Če
se nam kdaj zdi, da je ta moč neukročena, ta modrost nedorečena in ta
lepota neurejena, je najbrž zato, ker
nam manjkajo ustrezan merila.
Naslednji šum, ki ga zaznamo, je šum
življenja. Naš Troedini Bog je živi
Bog in Bog živih. Vse, kar na zemlji
raste, je presajeno k nam iz njegove
drevesnice. On domerja let pticam,
stopinje zverem in pota ribam. On
vdihuje nam ljudem oživljajočega
duha, po katerem postanemo njegova podoba.
Že nas preseneča nov šum, šum ljubezni. Oče, Sin in Sveti Duh so eno
samo osrečujoče pretakanje ljubezni;
so večna ljubezenska izmenjava vsega, kar so in kar imajo. Tako se dajejo
drug drugemu in tako drug drugega
sprejemajo, da je njihovo ime En Bog!

SV. EVHARISTIJA

Evharistija je navzočnost
Jezusa Kristusa med nami.
Je srečanje bratov in sester v imenu vstalega Jezusa, ki se nam
daje v duhovno hrano. V evharistiji
dobivamo novo moč in novo upanje
za vsakdanje življenje ...
... Najgloblja skrivnost evharistije je
skrivnost Božje ljubezni. Ni evharistije
brez vere in ljubezni; ni evharistije
brez dolžnosti in darovanja samega
sebe; ni evharistije brez pomoči tistim, ki živijo pozabljeni v revščini; ni
evharistije, ki ne bi vabila k delitvi in
prizadevanju za socialno pravičnost
in mir.
Zgodovina odrešenja Božjega ljudstva
je že od samega začetka navzoča v
evharistiji, ki nas vse povezuje ne
glede na kraj ali čas. Je močnejša od
vseh naših navad in običajev, od vseh
pogojenosti in omejenosti; je močnejša od naših slabosti in dvomov.
Je »communio«, skupnost duha, ki
se mora po vsaki sveti maši nadaljevati v družinah, v vaseh in mestih,
na delovnem mestu …

Skrivnost, ob kateri človeška majhnost postaja božansko velika.

Naj smo še tako različni, tudi različnih
narodov in jezikov, evharistija ostaja
duhovna moč, ki nas vse povezuje v
ljubezni in spoštovanju. Te skrivnosti
ni lahko razumeti, lahko pa jo doživimo – ko začutimo, da je Bog res poslal
Jezusa Kristusa, se za nas daroval s
telesom in krvjo, da bi odrešil vse
ljudi, nas naredil enakopravne, nas
opremil s pravicami in z dolžnostmi
do skupnosti.

Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Po: Pedro Opeka, Evharistični kongres

Najlepše pa je, da je ta Troedini nas
ljudi privzel v svoj ljubezenski krog.
Bog Sin je postal naš Brat. V njegovih
žilah šumi naša kri in v naših njegova.
Po njem smo vsi člani Božje družine,
sprejeti v krog večne Božje ljubezni

11. 06. – 18. 06.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 12. 06. 2017

* Eskil, mučenec * Adelajda, dev. muč.
POLZELA 7.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA
ANDRAŽ 20.00 … za + Ferda KRKA in Silva OŽIRJA
DEVETDNEVNICA

TOREK * 13. 06. 2017
POLZELA 19.00 …
…
…
ANDRAŽ 20.00 …

za
za
za
za

* Anton Padovanski, red., cerkveni uč.
+ Antona PESJAKA in ostalo SORODSTVO
2 + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČA
+ Alojza ČATERJA in starše
* maš.: J.K., M.G., V.A.
+ Martina SMREKARJA
DEVETDNEVNICA

SREDA * 14. 06. 2017

* Valerij in Rufin, muč. * Rihard, opat
POLZELA 7.00 … za + Agico TERGLAV
POLZELA 17.00 … za + Zorana Štoka (pogrebna)
ANDRAŽ 19.00 … za + Marijo in Franca ČRETNIKA
DEVETDNEVNICA

ČETRTEK * 15. 06. 2017

* SV. REŠNJE TELO IN KRI * Vid, mučenec
POLZELA 7.00 … za + Marjana KLANČNIKA
POLZELA 18.30 … za + Andreja ŽGANKA (obl.) in starše ULAGA
… v dober namen
* maš.: J.K., M.G.
… po maši evharistična procesija
DEVETDNEVNICA
ANDRAŽ 20.00 … za + Franca PLASKANA
… po maši evharistična procesija

PETEK * 16. 06. 2017

* Beno iz Meissna, škof * Marija Terezija S., red.
POLZELA 19.00 … za + Alojza LIKEBA, starše LIKEB, POLESNIK
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
DEVETDNEVNICA
ANDRAŽ 20.00 … za + Venčeslava TRATNIKA (30. dan)
… za + Klaro PAJENK (1. obl.)
* maš.: J.K., M.G.

SOBOTA * 17. 06. 2017

* Rainer, samotar * Albert, tretjerednik
ANDRAŽ 10.00 … v zahvalo za prejete darove
POLZELA 19.00 … za + Marijo KOLŠEK

NEDELJA

*

BIRMA

18. 06. 2017 * 11. MED LETOM * Gregor Janez B., š.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Mileno BLAGOTINŠEK (obl.), Rudolfa, Jožefo
+ Rudija PODPEČANA
+ Ivanko SKAZA
* maš.: J.K., M.G., V.A.
+ Ano VASLE (30. dan)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 11. junija bo v Andražu
pred mašo, med njo in po njej priložnost za sv. spoved. Na razpolago bo
tuj duhovnik. Birmanci, starši, botri
in drugi pripravite svoja srca na sobotni 'binkoštni' praznik.
V ponedeljek ob 19. uri vaje andraških ministrantov (3.,4., 5., 6. razreda).
V tem tednu se bo v Andražu nadaljevala birmanska devetdnevnica.
V sredo, 14. junija, bo v Andražu kanonična vizitacija župnije (17.00),
škofovo srečanje z birmanci (18.30),
škofova maša (19.00), po maši pa
srečanje s člani ŽPS in ŽGS Andraž.
V četrtek, 15. junija, na praznik sv.
Rešnjega telesa bo na Polzeli maša
pol ure prej kot običajno, torej ob
18.30 (namesto adoracije). Po njej
bo evharistična procesija. V Andražu
bo maša ob 20. uri in po njej prav
tako procesija. Štiri postaje na poti
procesij se postavijo po ustaljeni
navadi. Vsem, ki se boste trudili s
postavljanjem 'kapel' že v naprej
hvala. Tudi vsem sodelujočim v sami
procesiji (nosilcem bander, neba,
ministrantom, pevcem) spodbuda
in tudi že zahvala.
V soboto, 17. junija ob 10. uri se bo v
Andražu pričela slovesnost sv. birme.
Birmovalec škof Stanislav Lipovšek.

REVIJA ZBOROV, KONCERT

To nedeljo, 11. junija ob 16 uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli revija cerkvenih otroških pevskih zborov.
V petek, 16. junija ob 20. uri bo na gradu Komenda koncert Vlada Kreslina.
NAGRADNI IZLET

V soboto, 17. junija ob 9. uri gredo
pevci COPZ 'Cekinčki' in polzelski ministranti na izlet. Takojšnje prijave!
ZBIRALNA AKCIJA ANDRAŽ

36 družin oz. posameznikov se
je že odzvalo na prošnje glede
zbiralne akcije za fasado na andraški cerkvi. Hvala! Gradbeni
odbor, GS in župnik pa prijazno
vabimo, da se odzovete tudi
vsi drugi župljani in darujete
po svojih najboljših močeh. Vaš
dar bo s hvaležnostjo sprejet
v zakristiji, župnišču ali na TRR
župnije Sv. Andraž: SI56 0510
0801 4844 096.
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: starši birmancev in birmanci. Na Polzeli: Orova vas.

»Filip, naj to, kar
sem ti povedal,
ostane med nama!«

