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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ne bojte se jih torej!
Nič ni namreč prikritega,
kar bi se ne razodelo,
in skritega,
kar bi se ne zvedelo.
Kar vam pravim v temi,
povejte pri belem dnevu;
in kar slišite na uho,
oznanjajte na strehah!
Ne bojte se tistih,
ki umorijo telo,
duše pa ne morejo umoriti;
bojte se marveč tistega,
ki more dušo in telo
v pekel pogubiti.

DAN
DRŽAVNOSTI

(Mt 10, 26-28)

Tvoja ljubezen je vedno z menoj.
Kako čudovit dar si mi dal!
Našel sem dom v tebi. Tudi če sva
narazen, nosim tvojo ljubezen s seboj,
z zavestjo, da je vedno del mene.
O, Bog, prosim te, pomagaj mi, da bom
vsak dan v stiku s tvojo ljubeznijo.
Naj jo čutim, naj mi daje
moč in zaupanje,
ko bom stal
pred preizkušnjami.
Naj se nikoli ne ločim
od tvoje ljubezni.

Tistega, ki vzdržuje svoj odnos z Bogom, to je, se ohranja v Božji milosti,
pravi današnji evangelijski odlomek,
bodo morda fizično sicer res lahko
ubili; lahko mu bodo vzeli tisto bivanje, ki je podobno senci, na noben
način pa mu ne bodo mogli vzeti
življenja, ne bodo mogli pretrgati
njegovega odnosa z Bogom. Tega ne
morejo storiti drugi. To lahko stori
samo tisti, ki ni zvest svoji obveznosti
in ne prizna Jezusa pred ljudmi.

To je torej ukaz, ki predstavlja jedro
Jezusovega učenja: Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti v
pekel, kar pomeni, da lahko popolnoma odvzame življenje, nepopravljivo
potrdi prelom odnosa z njim. Stavek
je trd in na prvi pogled se v tem primeru »bojte se« zdi sinonim izraza
»strah naj vas bo«; razlogi pa, ki jih
navaja Jezus, zelo zabrišejo ta pomen.
Jezus pravi, da je Bog Oče za tiste, ki
jih je on sam poslal na svojo žetev
(Mt 9,38). In Oče skrbi za svoje stvari,
tudi za vrabce, ki se prodajajo za en
novčič. Oče je svojim odposlancem
blizu tudi takrat, kadar so na sodiščih
in jim pomaga po svojem Duhu (Mt
10,20). Jezus to tukaj pove s prelepo
prispodobo: “Vam pa so celo vsi lasje
na glavi prešteti.” V kakršnem koli
položaju se poslani znajde, vedno je
pod Očetovim varstvom. Jezus namreč
pravi: “Več kot mnogo vrabcev ste
vredni vi.” V tej luči ukaz “bojte se
rajši tistega” izgubi svoj pomen strahu
in kakor povsod v Svetem pismu izraža vdanost v Očeta, izraža ljubezen;
in če že je nek občutek strahu, gotovo
ni strah pred obsodbo, ampak strah,
da ne bi ugajali Očetu, da bi izgubili
tisti življenjski in večni odnos, ki ga
imamo z njim in ga on želi ohraniti
za večno.
Sedaj je vse jasno. “Ne bojte se” je
spodbuda k zvestobi še iz drugega
razloga: da bi ohranili edinost z Jezusom, ki nas čaka.
Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju

MOLITEV

... ob dnevu državnosti:
Gospodar vesolja in kralj
vseh narodov in jezikov,
prosimo te, razlij svojo
milost na Slovenijo, našo domovino
in domovino naših prednikov.
Podeli ji svobodo, varnost, mir
in pravo mesto v družini narodov.
Podpiraj jo na poti k duhovni
in družbeni prenovi po svoji volji.
Sprejmi kri, ki je bila darovana
za njeno pravico,
in vse trpljenje njenih otrok,
da bo v zadoščenje za kršitve tvoje
postave na njenih tleh.
Posebej te prosimo,
vlivaj njenim sinovom in hčeram
duha edinosti v resnici in pravici,
da bo kmalu srečen dom vsem,
ki skupaj živijo v njegovem zavetju.
Vsem pa, ki so odšli po svetu,
a zavestno sprejemajo slovensko
duhovno domovinstvo,
pomagaj, da se ohranijo v dejavni
zvestobi svoji zavezi in tvoji postavi,
da bodo živeli Sloveniji v čast in razcvet,
deželi, ki ji pripadajo, in vsej
človeški družbi v blagodejen razvoj
in tebi v slavo, ki ti jo neprenehoma
kličemo.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinóv sloveče matere!
(F. Prešeren, Zdravljica)

25. 06. – 02. 07.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 26. 06. 2017

* Jožefmarija Escriva, ustan. Opus Dei
POLZELA 7.00 … za + Antona in Julijano UDRIH
… za + Albina KUHARJA
* maš.: M.B., V.A.

TOREK * 27. 06. 2017

* Ema (Hema) Krška, kneginja * Ciril Aleksandr.

POLZELA 19.00 … za + Slavico DANKOVC (1. obl.)
… za + Adelo JESENEK (8. dan)
… za + Jožeta VAŠA

* m.: M.B., S.P., V.A.

SREDA * 28. 06. 2017

* Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, mučenec
POLZELA 7.00 … za vse + JOŠOVČEVE

ČETRTEK * 29. 06. 2017

* Peter in Pavel, apostola * Judita, redovnica

POLZELA 19.00 … za + Roberta GREŠAKA, Jožeta, Marijo JELEN
… za + Pavla TURNŠKA
* maš.:
ANDRAŽ 20.00 … za + Petra in Vinka VODOVNIKA

PETEK * 30. 06. 2017

* Prvi mučenci rimske cerkve * Oton Bamberški, škof

POLZELA 19.00 … za + Marjana ŠKOBERNETA (obl.)
… za + Radota SLOKARJA (8. dan)
… za vse + STEBLOVNIKOVE

SOBOTA * 01. 07. 2017
G.OLJKA 10.00
G.OLJKA 11.00
POLZELA 16.30
POLZELA 19.00

NEDELJA

*

…
…
…
…
…
…

M.B., Š.D.

* maš.: M.B., M.G., V.A.

* Oliver Plunkett, škof, mučenec * Estera, s.p. žena

po namenu romarjev
po namenu romarjev
za blagoslov in srečo v zakonu (poročna)
za + Ivana ČETINA in sorodnike
za + Daniela VILČA (obl.)
za + Frančiška ZUPANA
* maš.:

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

02. 07. 2017 * 13. MED LETOM * Slovencev po svetu

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Branka, Martino, Ferdinanda, Frančiško BLAGOTINŠEK
+ Rudija BLAGOTINŠKA (obl.), Mileno, Jožefo
+ Jakoba in Angelo REBERNIK
+ Ivana VERDEVA (30. dan)
* maš.: J.K., M.G., V.A.
+ Angelo CIZEJ (obl.) in Ludvika
+ Matija TURNŠKA
+ Nandija OBUJA
* maš.: J.K., M.G., V.A.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona nameravata
skleniti ženin Andrej Romih, Polzela,
Savinjsko nabrežje in Janja Goropevšek, Stopnik, Vransko.
To nedeljo, 25. junija bo krščena Zoja
J., Andraž. Zavetnica: sv. Zoja, 2. maj.
V ponedeljek, 26. junija v zgodnjih
jutranjih urah odidejo devetošolci
na tradicionalni izlet ob sklepu veroučnega leta. Prijetna doživetja!
Ta teden bo na Gori Oljki kar nekaj
romarskih skupin. Večinoma bodo
imela tudi mašo. Če boste tam, se jim
pridružite, izkažite gostoljubje.
V torek, 27. junija po večerni maši
bo v cerkvi na Polzeli vaja združenega pevskega zbora.
V soboto, 1. julija bodo ključarji župnij celjske škofije imeli študijsko,
duhovno in družabno srečanje s
škofom msgr. dr. Stanislavom Lipovškom. Pričeli bodo v Škofijskem
domu v Vrbju, nadaljevali v Grižah v
cerkvi na Lurdu, zaključili pa v župniji Celje - Sveti Duh. Posebni avtobus bo izpred andraškega Doma
krajanov odpeljal ob 9.15, s Polzele,
s parkirišča pred občino pa ob 9.25.
V nedeljo, 2. julija bo krščen Jošt Z.,
Andraž. Zavetnik: sv. Jošt, 17. maj.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Blagotinšek, Andraž 9/b,
Obu, Andraž 9/a, Kotnik, Andraž 7.
Na Polzeli: Polzela II.

ŠENTVORŠCA - PTUJSKA GORA

V petek, 30. junija ob 18. uri bo na
Ptujski Gori slovesno somaševanje
škofov, redovnikov in duhovnikov
ob 80-letnici prihoda br. minoritov
na Ptujsko Goro (vodi ap. nuncij, dr.
Juliusz Janusz). Po maši predstavitev
knjige dr. Bogdana Kolarja Bratje minoriti 80 let na Ptujski Gori. V soboto,
1. julija na predvečer praznovanja
Šentvoršce bo ob 20. uri slovesno
somaševanje (vodi nadškof, msgr.
Alojzij Cvikl). Po maši procesija z
lučkami in nočno bedenje, maša ob
24. uri. V nedeljo, 2. julija slovesno
somaševanje ob 10. uri.
Z Bogom se ni mogoče igrati.
Če se nekateri kristjani
res tako obnašajo,
kakor bi Boga lahko okrog prenesli
ali bili pred njim neiskreni,
ga popolnoma napačno pojmujejo.
(Alojzij Šuštar)

ROMANJE

Od 1. do 8. septembra organizirata
župnija Šempeter v Savinjski dolini in
Aritours romanje v Francijo, Španijo
in Portugalsko (Lurd, Fatima, Santiago
de Compostela). Cena: 869 €.
ZBIRALNA AKCIJA ANDRAŽ

68 družin oz. posameznikov je
že darovalo za fasado na cerkvi.
Hvala! Štirje so uporabili TRR
(SI56 0510 0801 4844 096). To
nedeljo, 25. junija bomo po maši
uspešno delo zaznamovali z blagoslovom in manjšo pogostitvijo
pred cerkvijo. Najlepša hvala!

