Glasilo župnij Polzela in
2. julij
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»In kdor ne vzame svojega
križa in ne hodi za menoj,
ni mene vreden.
Kdor najde svoje življenje,
ga bo izgubil;
in kdor svoje življenje
zaradi mene izgubi,
ga bo našel.
Kdor vas sprejme,
mene sprejme;
in kdor sprejme mene,
sprejme tistega,
ki me je poslal.«
(Mt 10, 38-40)

Nebeški Oče, z vso svojo ljubeznijo
obdari naše zamejce, rojake po svetu,
naj ostanejo zvesti Bogu in domovini.
Odgovorne v vladi spodbujaj,
da bi se bolj odločno zavzemali
za spoštovanje mednarodnih zavez.
... Zahvaljujemo se ti za rojake in
njihovo ohranjanje narodnih
in verskih vrednot.
Priporočamo jih
v varstvo in blagoslov
naši skupni Materi,
ki jo častimo kot
Marijo Pomagaj.

Na svetu so stvari, ki so javne in vsakdo ima pravico do njih. To so ceste,
parki, gozdovi, planine … Druge so
bolj naše: stanovanje, vrt, delovno
mesto … Nekatere so pa popolnoma
naše. Ljubosumno jih varujemo in
dostop vanje ima le tisti, komur dovolimo in kolikor mu dovolimo. To
so naše osebne in družinske zadeve.
Vzemimo, da se najde nekdo, ki bi se
hotel vmešavati v ta naš svet, pa bi
dejal: jaz sem več, kot sta ti oče in

mati, brat in sestra, mož in žena, sin in
hči – kaj bi mu rekli?
V današnjem evangeliju beremo o
nekom, ki je nekoč tako govoril.
Mnogi so njegovo povabilo vzeli
zares in šli za njim. Njega so vzljubili
bolj kot vse drugo, celo bolj kot svoje
življenje.
Začuda se je to ponavljalo dolga
stoletja in se ponavlja še danes.
Fantje in dekleta zapuščajo starše,
se odpovedujejo družinskemu življenju in še marsičemu, da bi mogli
biti bliže njemu. Navdihujejo se ob
njegovih besedah, da svoje življenje
najde tisti, ki ga zaradi njega izgubi.
Da je vse dobil tisti, ki je zaradi
njega vse zapustil.
Če kdaj, je danes ta korak korak vere.
Včasih so rekli: »Pojdi za Gospoda,
boš spoštovan in jedel boš bel kruh.«
Danes rečemo: »Na tej poti te ne čaka
dosti dobrega, kar cenijo ljudje, toda
čaka te Človek z najbolj ljubečim
srcem, kar jih je imel svet. Na to pot
stopi le, če ti on pomeni največ, če
ti pomeni vse.«
V teh dneh velja poseben pozdrav
novomašnikom po vsej naši deželi,
pa tudi bogoslovcem, novincem in
novinkam! Ni bistveno koliko jih je.
Bistveno je, da se vsi zavedamo, da
so pričevalci nečesa, kar je več kot
vse, kar imamo na zemlji, celo več
kot življenje.

MOLITEV

Ko se odločimo in z Jezusom krenemo na pot, smo
pod novim vodstvom. Jezus ni le naš Odrešenik,
je tudi naš Gospod, brat,
oče … ... Člani njegove družine smo.
Igramo v njegovem moštvu. Borimo
se na njegovi strani. V našem starem
življenju smo bili brezupno zamreženi v greh. Noben naš napor nas ni
mogel osvoboditi iz ječe naše zagledanosti vase ali odvrniti od nas končnosti smrti. Toda ko je prišel Jezus,
se je lotil sijajne rešilne operacije.
Zdaj pripadamo Jezusu. On je naš
novi Gospodar. Vse, kar smo in kar
imamo, pripada njemu. To je najbolj
osrečujoča predanost, ki je sploh
mogoča.
Služba njemu je prava svoboda. Osvobojeni smo greha. Svobodno lahko
delamo, kar je prav. Svoje življenje
lahko uporabimo za ljubečo službo
bližnjemu na tak način, ki si ga pred
odločitvijo zanj in njegovo pot nismo
mogli niti zamisliti.

Če bi jih kdaj zmanjkalo, bi svet postal zelo reven. Podprimo njihovo
odločitev za to pot z našo iskreno
molitvijo in priprošnjo zanje.

Čeprav je Jezus naš Gospod, nas nikakor nima za sužnje. Prav nasprotno;
ima nas za svoje prijatelje. Ves se
posveča skrbi za naše dobro, za našo
osebnostno rast in napredek v krščanskem življenju. Jezusu služimo,
ker sami hočemo, ker je osvojil naša
srca, ker mu dolgujemo življenje, ker
ga ljubimo. In ker smo se odločili za
to ter to počnemo z veseljem.

Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Po: P. Crivellaro

02. 07. – 09. 07.

NEDELJA
1

*

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.

PONEDELJEK * 03. 07. 2017

* Tomaž, apostol * Anatolij, škof

POLZELA 7.00 … za vse + KUHARJEVE in DELOPSTOVE

TOREK * 04. 07. 2017

* Elizabeta Portugalska, kraljica * Urh, škof

POLZELA 19.00 … za 2 + Cirila , Frančiško, Marijo PRAPROTNIK
… za + Roka SVATINA
* maš.:

SREDA * 05. 07. 2017

J.K., S.P.

* Ciril in Metod, slovan. ap., sozavetnika Evrope

POLZELA 7.00 … za + Marijo STROPNIK (obl.) in vse njene

ČETRTEK * 06. 07. 2017
1

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marijo LUKNER (1. obl.) in Alojza
… po maši molitev za duhovne poklice

PETEK * 07. 07. 2017
1

* Vilibald, škof * b. sl. Anton Vovk, škof

POLZELA 18.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 19.00 … za + Ožbalta DROBNAKA, vse DROBNAKOVE
… za + Ljudmilo (obl.) in Alojza HOJNIKA
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., Š.D., V.A.

SOBOTA * 08. 07. 2017
1

* Marija Goretti, dev. muč. * Artezij, škof, m.

G.OLJKA 12.00
P.-LURD 14.00
POLZELA 16.30
POLZELA 19.00

…
…
…
…
…
…
ANDRAŽ 20.00 …

NEDELJA

*

* Kilijan, šk., muč. * Prokopij Palestinski, šk., muč.

po namenu romarjev
za srečo in blagoslov v družini (poročna)
za srečo in blagoslov v družini (poročna)
za + Danijelo VIŠLIGAJ in KEBLIČEVE
za + Stanka PODBREGARJA
za + Radota SLOKARJA
za + Ivanko SKAZA

* maš.: J.K., S.P.

09. 07. 2017 * 14. MED LETOM * Avguštin Zhao, muč.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Venčeslava TRATNIKA
POLZELA 10.30 … za + Zofko, Antona LESKOVŠKA, Viktorja PAŠČINSKI
… za + Štefanijo (obl.) in Jožeta KAČA
… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR
* maš.: J.K., M.G., V.A.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
1. ženin Uroš Čanžek, Celje in nevesta
Anja Šalamun, Polzela; 2. Marko Podgoršek, Šmartno ob Paki in nevesta
Manuela Mlakar, Polzela.
To nedeljo, 2. julija bo krščen Jošt Z.,
Andraž. Zavetnik: sv. Jošt, 17. maj.
Prva nedelja v juliju je posvečena Slovencem po svetu. To je priložnost, da
se spomnimo na njihovo pričevanje
za slovenstvo sredi tujine. Njim v čast
in z njimi bo kar nekaj prireditev.
Ta ponedeljek, 3. julija odpotuje na
počitnice v Ankaran prva skupina
otrok, ki se je prijavila v župniji Griže.
2. skupina bo na vrsti za termin od 9.
do 15. julija. Vse dobro!
Ta teden so četrtek, petek in sobota
zaznamovani s pobožnostmi, ki jih
običajno opravljamo na te prve dni
vsakega meseca: molitev za duhovne
poklice, češčenje Srca Jezusovega in
Srca Marijinega.
V soboto, 8. julija bo v cerkvi sv. Jožefa
Celje koncert irskega zbora »Limerick
Choral Union«, ustanovljenega 1964,
katerega cilj je predstaviti koralno
petje v vsem njegovem bogastvu. Ob
19. uri. Vstop prost. Prispevki.
V nedeljo, 9. julija bo krščen Jure I.,
Založe. Zavetnik: sv. Jurij, 24. april.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Pirec, Andraž 82, Glušič,
Andraž 109. Na Polzeli: Polzela II.

NAŠA MOLITEV 2017

JULIJ – Za evangelizacijo:
Da bi naši bratje in sestre,
ki so se oddaljili od vere,
po naših molitvah in pričevanjih za evangelij, spet
odkrili usmiljeno Gospodovo bližino
in lepoto krščanskega življenja.
VZEMI SI ČAS!

Vzemi si čas! Enkrat ne počni ničesar!
Umiri se končno!
V miru živijo veselja življenja, ki smo
jih zaradi stalne naglice izgubili.
Iz miru rastejo majhne pozornosti,
ki potrebujejo veliko manj časa,
kot si mislimo: dobra beseda,
prijazen obraz, hvaležen poljub,
razumevajoče poslušanje,
presenetljiv telefonski klic,
doma narejeno darilce, veselo pismo.
Izbriši iz svojega življenja
smrtonosni »Nimam časa«.
Prenehaj z morilskim tempom.
Vzemi si čas, da boš dober
človek za svoje soljudi.
Phil Bosmans

Z ZABAVNIM PRIDIHOM

To nedeljo, 2. julija s pričetkom ob 15.
uri bodo v Andražu 'Kmečke igre s
športnim pridihom'. Skupine se bodo
pomerile v različnih spretnostih oz. v
tradicionalnih kmečkih opravilih.
Obiskovalci bodo lahko sodelovali v
vleki traktorja. Sledi podelitev nagrad
in družabno srečanje. V primeru dežja
igre odpadejo.

