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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je svojim učencem rekel:
»Žetev je velika,
delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve,
naj pošlje delavcev
na svojo žetev.«
In poklical je svojih dvanajst
učencev ter jim dal oblast
izganjati nečiste duhove in
ozdravljati vsaktere bolezni
in vsaktere slabosti.
(Mt 9, 37-38.10,1)

Jezus Kristus, ki si na obali
Galilejskega morja poklical apostole
ter jih postavil za temelj Cerkve
in prinašalce svojega evangelija,
podpiraj v sedanjem trenutku
zgodovine svoje potujoče ljudstvo.
Opogumi tiste, ki jih kličeš,
naj ti sledijo v duhovniškem
in posvečenem življenju,
da bi mogli oploditi Božjo njivo
z modrostjo tvoje besede.
Naredi jih za
voljno orodje
svoje ljubezni
v vsakdanji
službi bratom
in sestram.

Pustiti vse, kar imaš, in slediti Jezusu,
njegovemu klicu …, pustiti vse, prevzeti naloge, se odločiti za pričevanje
…, stopiti v žetev. To je bila vedno
avantura in vedno bo nekaj, kar preseneti poklicane in tudi druge ob njih.
V to avanturo smo tako ali drugače
poklicani prav vsi, ki želimo in hočemo
biti kristjani: Jezusovi učenci, prijatelji, bratje, pričevalci današnjega
časa.
Jezus pa ob tem vedno znova kliče
nekatere, da ne bi bili samo njegovi

prijatelji, Božji otroci, pristni kristjani,
temveč da bi bili na poseben način
njegovi tesni sodelavci. Kliče ljudi, po
katerih bi lahko na poseben način nadaljeval svoje odrešenjsko poslanstvo
med nami. Zato nekatere kliče na
»svojo njivo« s posebno nalogo, da
bi postali redovniki, redovnice, misijonarji, misijonarke, duhovniki ali
diakoni. Tako bi njihovo življenje bilo
kar najbolj podobno Jezusovemu.
Postali bi dar za druge.
Morda pa tudi mene dobri Bog kliče,
da bi po svojih močeh postal njegov
še boljši pričevalec, apostol v okolju,
kjer živim. Pri trudu, da bi poglobili
svoje pričevanje, nas pogosto ovirajo
naši »navidezni« strahovi. V tem
pogledu moramo vedno imeti pred
očmi, da so tudi apostoli čutili podobne strahove (morda še hujše),
pa so vendar pogumno odgovorili in
šli za Jezusom. Zaupali so njegovemu
navdihu in modrosti. Bolj kot sebi in
lastnim načrtom so zaupali njemu, ki
jih je v svoji ljubezni ustvaril in poklical. Njemu, ki je zanje imel izdelan
načrt, še preden so bili poklicani v
življenje.
Koliko pa mu jaz upam zaupati? Kaj
bom storil, če se njegov ljubeči pogled
ustavi tudi na meni ter me povabi in
pokliče na žetev? Kako bom reagirala, ali če morda pokliče v duhovniško
službo ali med misijonarje mojega
prijatelja, sorodnika, otroka oz. med
redovnice mojo najboljšo prijateljico,
sosedo, hčer …
Po: I. Platovnjak, Gospod, ali kličeš tudi mene?

ŠOLA V DRUŽINI

Krščanstvo se prične
doma. Naši starši,
bratje, sestre in otroci
so naši najbližji. In vendar se zdi,
da je dom kraj, kjer je najtežje
služiti Gospodu. Doma nas vidijo v
pravi luči. Doma smo najbolj sebični
in nepremišljeni. Različni značaji
trčijo, živci popustijo in ljudje, ki
živijo pod isto streho, tudi po več
tednov ne govorijo med seboj.
Prav gotovo je zato dom tisti kraj,
kjer se najprej pokaže razlika med
kristjani in nekristjani.
Spomnimo se, da si družine nismo
sami izbrali. Ne izbiramo si ne
staršev in ne otrok. Edina izbira, ki
nam je dana, je izbira življenjskega
sopotnika, in večkrat prav ta zveza
zahteva več, kot smo pričakovali.
Vendar Bog zelo skrbi za srečo in
trdnost našega družinskega
življenja. Za Boga je bolj pomembna
»mera« naše ljubezni doma kot
katerakoli služba, ki se je oprimemo
zaradi njega. Kakšno protislovje in
tragedija je, če eden ali celo oba
starša zanemarjata otroka, da bi
lahko opravljala delo za »Cerkev«.
Največ življenjskih resnic se naučimo
doma. Otroci se morajo učiti
pokorščine, starši pa potrpežljivosti
in razumevanja. Kako žalostno je
videti nediscipliniranega otroka ali
vase zaverovanega očeta in mater.
Pokorščina, ki se je naučimo doma,
nas uči spoštovanja do vseh
avtoritet, ki jih srečamo kasneje v
življenju.

18. 06. – 25. 06.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 19. 06. 2017

* Nazarij, prvi koprski škof * Romuald
POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC
POLZELA 16.30 … za + Adelo JESENEK (pogrebna)

TOREK * 20. 06. 2017
POLZELA 19.00 … za
ANDRAŽ 20.00 … za
… za
… za

* Adalbert, škof * Florentina, dev., opatinja

+
+
+
+

Zorana ŠTOKA (7. dan)
Ivana, Marijo in Frančiško PRAPROTNIK
Zdravka JEŽOVNIKA in vse BRŠEKOVE
Alojzijo DREV in vse KOŠKOVE
* m.: J.K., M.G., V.A.

SREDA * 21. 06. 2017

* Alojzij Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof
POLZELA 7.00 … za + Alojza CIMPERMANA in njegove STARŠE

ČETRTEK * 22. 06. 2017

* Janez Fisher, škof * Tomaž More, mučenec

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Danijela HROVATA
… za + Marka MEKLAVA
… po maši molitev za duhovne poklice

PETEK * 23. 06. 2017
POLZELA 19.00 …
…
…
POLZELA 19.30 …

* maš.: J.K., M.G.

* Srce Jezusovo * Jožef Cafasso, redovnik

za + Alojzijo ŠALAMON in sorodnike
za + Milko ZAGORIČNIK (30. dan)
za + Marijo KRT
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 24. 06. 2017

* maš.: J.K., M.G., V.A.

* Rojstvo Janeza Krstnika – kres * Svetogorska M.b.

POLZELA 19.00 … za + Ivana VODOVNIKA in vse VODOVNIKOVE
… za + Marijo in Alojza LUKNERJA
* maš.:
ANDRAŽ 20.00 … za + Matica ŠTRIGLA

NEDELJA

*

J.K., M.G.

25. 06. 2017 * 12. MED LETOM * Dan državnosti

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Jožeta BRINOVEC in starše BRINOVŠEK
POLZELA 10.30 … za + Marjeto MELANŠEK in Antona
… za + Nado OCEPEK (30. dan)
… za + Janeza CUKJATIJA
* maš.: J.K., M.G., V.A.

Kdor je dobrega srca, je vedno močan ...

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 18. junija bo krščena Inti
D., Založe, župnija Polzela.
To nedeljo, 18. junija ob 12. uri bo
imela zakonska skupina zaključno
srečanje v pastoralnem letu 2016/17.
V torek, 20. junija bo v Šempetru v
Savinjski dolini srečanje cerkvenih
ključarjev. Ob 20. uri. Odzovite se.
V sredo, 21. junija se bodo v Domu
sv. Jožefa Celje pričeli romarskoduhovni dnevi upokojencev: Gremo
na pot. Zaključek v nedeljo 25. junija
z mašo v Žički kartuziji. Prijave.
V soboto, 24. junija bo v osrednjem
romarskem svetišču novomeške škofije v Zaplazu vseslovensko srečanje
posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Začetek ob 9. uri.
V soboto, 24. junija, bo v Domu sv.
Jožefa Celje, oz. pred njim praznik
domovine. Ob 18.30 maša, ljudsko
rajanje, ob 21. uri pozdrav domovini,
slavnostni govornik prof. dr. Robert
Petkovšek CM, kresovanje in nadaljevanje rajanja.
V soboto, 24. junija ob 19. uri bo v
celjski stolnici škof msgr. Stanislav
Lipovšek maševal za domovino.
V nedeljo, 25. junija bosta krščena
Zoja J., Andraž in Aleks P., Podvin.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Dobrič 21,
Gaberšek, Dobrič 27, Gaberšek, Dobrič 25. Na Polzeli: Orova vas.

KULTURA

V torek, 20. junija ob 16. uri bo v
Novem Kloštru v Založah kulturni
program in otvoritev razstave likovnih del članov likovne sekcije KUD
Polzela in likovnih prijateljev iz Mengša. V okviru prireditve bo tudi voden
ogled prostorov Novega Kloštra. Za
zaključek pa kulinarično presenečenje Gobarskega društva Polzela.
V petek, 23. junija ob 20. uri bo na
gradu Komenda občinska proslava
ob Dnevu državnosti.
V soboto, 24. junija ob 20. uri bo na
gradu Komenda Poletni večer s Prifarskimi muzikanti.
V nedeljo, 25. junija bo Slomškov pohod ob dnevu državnosti. Začetki poti:
Slom ob 7.00, Ponikva ob 7.30, Sv. Uršula ob 9.30, Nova Cerkev ob 12.00,
Žička kartuzija ob 13. 00, Frankolovo
ob 13.30. Sklep bo v cerkvi Naše ljube
Gospe v Češnjicah ob 15. uri.
ZBIRALNA AKCIJA ANDRAŽ

61 družin oz. posameznikov se je
že vključilo v zbiralno akcije za
fasado na andraški cerkvi. Hvala!
Lepo vabljeni tudi vsi drugi. Če
želite, da pridejo člani ŽGS oz.
gradbenega odbora po prispevek
na vaš dom, sporočite! Trije ste
uporabili tudi TRR. Če bi še kdo,
ga ponovno objavljam: SI56 0510
0801 4844 096. Pa še to: V nedeljo,
25. junija po maši bomo obnovitvena
dela uradno zaključili z blagoslovom
in manjšo pogostitvijo pred cerkvijo.
Da ne bo pomote, zaključujemo delo,
zbiralne akcije pač ne.

