Glasilo župnij Polzela in
9. julij

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 38 67 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Pridite k meni vsi,
ki se trudite
in ste obteženi,
in jaz vas bom poživil.
Vzemite moj jarem nase
in učite se od mene,
ker sem krotak
in iz srca ponižen,
in našli boste
mir svojim dušam.
Zakaj moj jarem je prijeten
in moje breme je lahko.«
(Mt 11, 28-30)

Jezus nas danes vabi:
»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni
in obteženi, in jaz vas bom poživil.«
Vsak od nas nosi svoje težave,
zato je toliko vredno, če se znamo
ob Božji ponudbi sprostiti, umiriti
in nabrati novih moči za življenje.
Vse to nam ponuja evharistija,
samo nekaj prave ponižnosti
in predanosti je treba,
da se odpremo
Božji milosti.
Storimo to tudi
v teh počitniških dneh.
Pristopimo k Jezusu
in mu dovolimo, da nas poživi!

V tem kratkem odlomku se Jezus
kaže kot poosebljena modrost. Oče
se razodeva po njem in Jezus v sebi
uresničuje, kar je Stara zaveza govorila o modrosti. On razsvetljuje preproste. Kakor je rečeno v Sirahovi
knjigi, je on tisti, ki vabi ljudi, naj
vzamejo nase njegov jarem in njegovo breme, to je njegove nauke, da bi
našli počitek.
Edinost med njim kot Sinom in Očetom je tako globoka, da čuti, kako ga
v polnosti pozna samo Oče: “Nihče

ne pozna Sina razen Očeta.” Gre za
ČAS
vzajemno poznavanje, saj Sin ve, da
Čas je nekaj očarljivega.
ga lahko samo on razodene drugim:
Vsakemu od nas je na
“Nihče ne pozna Očeta razen Sina in
voljo enako število ur na
tistega, komur hoče Sin razodeti.” To
dan.
Vendar
za nekatere čas beži,
so torej Jezusove izbire.
drugi pa ne vedo, kaj bi z njim. Enkrat
Jezus gleda množice, ki so utrujene, storimo vse, da bi prihranili nekaj čaobupane in brez vodnika, ter jim pra- sa, drugič pa ga namerno zapravljamo.
vi: “Pridite k meni vsi, ki se trudite Vse prevečkrat zapravljamo sedanjost,
in ste obremenjeni, in jaz vam bom ker se nam toži po preteklosti ali pa
dal, da se boste spočili.” Kot pravo se neučakano oziramo v prihodnost.
poosebljenje modrosti podarja svoj Michel Quoist se v eni od Molitev
nauk (jarem, breme), o katerem smo z žalostjo nasmiha naši utesnjenosti:
brali v “govoru na gori”, ko je ob po- Vsi ljudje tečejo za časom.
novnem prebiranju postave in pre- Po zemlji hodijo bežeč, preganjani,
rokov učil, naj jih živimo v polnosti, suvani, preobremenjeni, nasilni in
s pogledom, obrnjenim k Očetu; učil nikoli ne pridejo nikamor,
nas je, naj jih živimo kot sinovi, ki ker jim zmanjkuje časa … Gospod,
ljubijo in se ne čutijo preobremenjeni morda si se pa ti zmotil v računih?
z razlagami tistih, ki hočejo, naj jih In vendar ni nobene napake. Bog nam
spolnjujejo drugi, sami pa jih niti s je daroval čas – nenavadno razsežnost
prstom nočejo premakniti. Seveda svojega stvarstva. Na voljo nam je, da
Božjo postavo lahko primerjamo z ga uporabljamo in uživamo.
“jarmom” ali z “bremenom”, vendar Jezus hoče, da v polnosti živimo seje to prijetno in lahko, če jo živimo danji trenutek. Zdaj je čas, da spozkot sinovi, kakor jo je živel Sin; v namo Boga. Zdaj je čas, da mu služimo.
krotkosti in ponižnosti.
Samo sedanjost je resnična. PretekJezus pravi: “Učite se od mene, ker lost je za nami, prihodnost je negosem krotak in iz srca ponižen.” Jezus tova, le sedanjost je resnična! Jezus
je v svojem obnašanju sam postal je izkoristil vsak trenutek, ki mu ga
majhen med malimi, krotak in ubog, je Bog dal. Vsak premor je sprejel kot
Božji dar. Zgodaj zjutraj ali pozno
ponižen in preprost. Postavil se je
zvečer, vedno se je znal posvetiti Bopoleg malih, ki jih doživlja kot svojo gu. Ker je tako delal, je našel tudi čas
družino. Hoditi namerava tako, da za drugega – in do ljudi je pokazal
bo še naprej živel iz vsake besede, tako nedeljivo pozornost, kakršne
ki prihaja iz Božjih ust. V boju, ki se mi ne zmoremo.
bo vsak čas začel, bo Jezus zavzel
Prinesel je Božji mir in spravo iz
takšno držo.
večnosti v čas, iz nebes na zemljo.
Po: m. Galizzi, Evangelij po Mateju

Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

09. 07. – 16. 07.

NEDELJA

*

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.
ANDRAŽ 17.00 … za + Srečka BRINOVŠKA (ob pogrebu)

PONEDELJEK * 10. 07. 2017

* Amalija (Alma), redovnica

POLZELA 7.00 … za zdravje

TOREK * 11. 07. 2017

* Benedikt, opat, zavetnik Evrope

POLZELA 19.00 … za + Agico TERGLAV in Tanjo TERGLAV VARGA
… za + Zorana ŠTOKA (30. dan)
* maš.: J.K., S.P.

SREDA * 12. 07. 2017

* Mohor, škof in Fortunat, diakon

POLZELA 7.00 … za + Edvarda in Marijo HROVAT ter Ano MALIS

ČETRTEK * 13. 07. 2017

* Henrik (Hinko) II., cesar

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Jožefa KRAŠOVCA
… za + Cvetko MAROVT

PETEK * 14. 07. 2017

* Kamil de Lellis, duhovnik, red. ustanov.

POLZELA 19.00 … za + Vinka KOMPANA (obl.)
… za + Jakoba ŠTRUKLJA
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
ANDRAŽ 20.00 … za + Marijo in Franca ČRETNIKA

SOBOTA * 15. 07. 2017
PETROVČE 10.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
ANDRAŽ 20.00 … za

NEDELJA

*

* maš.: J.K., S.P.

* maš.: J.K., V.A.

* Bonaventura, škof, cerkveni učitelj

duhovne poklice
+ Angelo URATNIK (obl.) in vse TOMAŽOVE
+ Adelo JESENEK (30. dan)
* maš.:
+ Matica ŠTRIGLA

J.K., M.G.

16. 07. 2017 * 15. MED LETOM * Karmelska Mati božja

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Srečka BRINOVŠKA (8. dan)
… za + starše Ivana, Marijo JELEN-JANEZOVA,
Heleno, Štefana BRUNŠKA
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 10.30 … za + Franca KOLARJA (obl.), starše in Ivana VENCERLA
… za + Martina, Marijo SIKOŠEK, Ivana SELIČA
… razdelitev oratorijskih potrebščin, navodila
* maš.: J.K., V.A.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 9. julija bo krščen Jure I.,
Založe. Zavetnik: sv. Jurij, 24. april.
To nedeljo, 9. junija bodo skavti stega
Prebold-Polzela I. z mašno daritvijo v
Matkovem kotu obhajali 10. obletnico
svojega obstoja. Čestitamo!
V soboto, 15. julija bo v Petrovčah
škofijski romarski dan ob 100 letnici
fatimskih dogodkov (plakat v oglasni
deski). Škof piše: »To je 'molitveni
krik' naše škofije za duhovne poklice,
ker smo 'na tleh'. Imamo samo dva
bogoslovca. Kriza duhovnih poklicev
je izziv in vabilo, da se prav vsi zamislimo, kaj nam Bog želi sporočiti po
tem zaskrbljujočem stanju. Eno je
gotovo: ob vseh izhojenih in neizhojenih poteh molitve in dela za duhovne poklice še vedno velja Jezusovo
vabilo in zagotovilo: 'iščite ... prosite
... trkajte ...' in trdno upamo, da bo
molitev obrodila sadove.« Vrhunec
slavja bo naša posvetitev Jezusovemu
in Marijinemu srcu, ki jo bomo opravili po škofovem nagovoru.
V nedeljo, 16. julija ob 10.30 bo na
Polzeli sv. maša ob začetku oratorija.
Še vedno se je mogoče prijaviti.
Praznik sv. Marjete, polzelske župnijske zavetnice, bomo letos trinajstič
zapored združili z župnijskimi dnevi
od 16. do 23. julija. Program boste
prejeli prihodnjo nedeljo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zidarn, Andraž 57/b,
Koper, Andraž 26, Praprotnik, Andraž 57/d. Na Polzeli: Polzela II.

NOVA TELEFONSKA ŠTEVILKA

Župnijama Polzela in Sv. Andraž se je
spremenila številka stacionarnega
telefona. Kličite na: 0591 13 867.
KULTURA

Dom sv. Jožef Celje vabi na nastop
Slovenske folklorne skupine Nageljčki iz Kanade. Skupina deluje od leta
2003 in jo sestavljajo otroci, potomci
leta 1959 ustanovljene skupine SFS.
Prireditev bo v soboto, 15. julija
ob 19. uri. Vstop prost - prispevki.
V Svetost ni razkošje peščice
ljudi, temveč preprosta
dolžnost zate in zame.
(mati Terezija)

ZBIRALNA AKCIJA ANDRAŽ

99 družin oz. posameznikov je
doslej darovalo za fasado na
cerkvi. Hvala! Pet jih je uporabilo TRR (SI56 0510 0801
4844 096). Najlepša hvala!
ZBIRALNA AKCIJA POLZELA

Tudi zbiralna akcija za obnovo
klopi v polzelski župnijski cerkvi
še ni zaključena. V akciji takoj po
obnovi v letu 2016 je sodelovalo
365 družin oz. posameznikov in
zbralo lepih 19.500 €, vendar vsi
dolgovi še niso poravnani. Da bi
prišli za 'zeleno', moramo zbrati
še 20.000 €. Če bi računali samo
na dohodke iz nabirk (od katerih
je treba odšteti redne stroške za
upravljanje župnije) bo zadolžitev
trajala še več let. TRR župnije Polzela: SI56 0510 0801 5089 603.
Prosim za velikodušnost!

