Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
16. julij

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 8 67 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In povedal jim je mnogo
v prilikah, govoreč:
»Glejte, sejavec je šel sejat.
In ko je sejal, je nekaj semena
padlo na pot in priletele
so ptice ter ga pozobale.
Drugo je padlo na kamnito
zemljo, kjer ni imelo veliko prsti;
hitro je pognalo, ker ni imelo
globoke zemlje; ko pa je sonce
vzšlo, je uvenelo, in ker ni imelo
korenin, je usahnilo.
Drugo je padlo med trnje;
in trnje je zraslo in ga zadušilo.
Drugo pa je padlo na
dobro zemljo in je dajalo sad:
nekatero stoternega,
Poznal sem župnika, ki je bil v svojem
nekatero šestdeseternega in
poklicu izredno zagnan in do vernikov
nekatero trideseternega.
zelo zahteven. Pred vsakim krstom
(Mt 13, 3-8)

Gospod, blagoslovi slehernega kmeta
in njegov košček zemlje,
da bo seme padlo na rodovitna tla
in bo obrodilo obilo sadov ...
Daj, o Gospod, nam vsem
čisto srce,
da bomo obrodili
obilo sadov
v našem življenju.

je imel za starše in botre posebna predavanja o dolžnostih, ki jih s krstom
prevzemajo. Priprave na prvo obhajilo
so bile vestne in dolgotrajne. Še strožji
je bil, ko je šlo za zakrament sv. birme.
Novoporočenci so morali prinesti potrdilo o opravljenem predzakonskem
tečaju, potem pa še poslušati dolge
župnikove razlage o svetosti zakona.
Tisti, ki so hodili k njemu k spovedi,
so vedeli povedati, da je mnogo spraševal, nalagal težke pokore, v neredkih

primerih pa odvezo odložil ali celo
odrekel. V cerkvenih oznanilih je pogosto naglašal, da ne delajo prav tisti,
ki hodijo k maši drugam. Vsi bi morali
vsako nedeljo v domačo cerkev. Nekoč
je javno grajal tiste, ki prihajajo samo
za velike praznike, rekoč, da jih tudi
takrat ni treba, saj so redni obiskovalcem v pohujšanje, v cerkvi povečujejo
gnečo, njihova vernost pa je skrajno
vprašljiva. Zelo težko je privolil na
cerkveni pogreb nesprevidenih in
samo matično poročenih … Če ga je
kdo opomnil, da je prestrog, je dejal:
»Še premalo zahtevam, če pomislim,
da gre za neumrljive duše, ki jih bo
Bog od mene terjal …«
Sosednji župnik je bil živo nasprotje.
Od sebe in od vernikov je malo zahteval. Srečen je bil, če je opazil le kanček dobre volje. Za vse, kar je bilo
slabo, je bil skoraj slep, iskreno pa se
je veselil vsega lepega in spodbudnega, tudi če je bilo tega malo. Mnogi
so njegovo dobroto izkoriščali. Župnik
je to vedel, a je v svoji dobrodušnosti
znal reči: »Vem, da me bo Bog nekoč
na onem svetu klical na odgovornost.
Če bom že obsojen, naj bom rajši
zaradi prevelike dobrote kot zaradi
prevelike strogosti.«
Kateremu od obeh daje prav današnji
evangelij? Obema, vendar nobenemu
v celoti. Prvemu daje prav, ker je težil
za stoternim sadom, drugemu, ker je
bil vesel trideseternega (in še skromnejšega). Prvemu ne daje prav, ker
ni razumel, da Bog dopušča možnost
samo trideseternega sadu, drugemu,
ker je spregledal sejalčevo željo po
stoternem.
Po: Beseda da Besedo

SPOŠTUJ STARŠE

Ni lepše in slajše Božje
zapovedi, kakor je četrta:
spoštuj očeta in mater …
To že vsakemu srce veleva in kri pove, če ni zastrupljen s
pregreho.
Spoštujte zatorej očeta in mater! Kdo
je prvi poslušal vaš jok? Oče, ki vas je
zibal in pestoval. Kdo vas je povijal
in snažil? Vaša dobra mama. Oče in
mati sta se vas namreč prva usmilila,
ko drugi za vas še vedeli niso - prvo
čast za Bogom jim torej skažite tudi vi.
Otroci, bodite pokorni staršem v pravičnih rečeh. Oni so vaši prvi učitelji
in vladarji. Kaj bo iz drevesa, ki se ne
da poravnati, iz konja, ki se ne pusti
ukrotiti? Kaj bo iz otroka, ki ne posluša svojih staršev? Divjak bo postal.
Otroci, strezite svojim staršem in
pomagajte jim, dokler jih še imate.
Radi bi jih stregli, pa jih ne boste
imeli. Jezus ni pozabil svoje ljube
matere niti na križu. Veselite se torej vaše velike sreče, dokler sta oče
ima mati še živa, in izpolnite četrto
Božjo zapoved. To je pravica staršev! Če boste tako ravnali, bo tudi
po njuni smrti blagoslov četrte zapovedi ostal v vaši hiši.
Antona Martina Slomška – Dolžnosti otrok

Spoštoval sem vsakega človeka,
v vsakem je namreč veliko
dobrega in plemenitega hotenja,
ki ga pa sila življenja velikokrat
pomendra in zaduši.
(Jože Gregorič)

16. 07. – 23. 07.

NEDELJA

*

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 * J.K., V.A.
… spovedovanje, razdelitev oratorijskih potrebščin

PONEDELJEK * 17. 07. 2017

* Aleš, spokornik * Leon IV., papež

POLZELA 7.00 … za + Barbaro KRAŠOVEC (1. obl.)
ANDRAŽ 8.00 … za + Darinko PLASKAN (obl.)
POLZELA 16.30 … za + Edvarda VELERJA (pogrebna)

TOREK * 18. 07. 2017

* Elij iz Koštabone, diakon, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Tončko, Andreja TURNŠKA, Ivanko, Ervina MEJAKA
… za + Radota SLOKARJA (30. dan)
* maš.: J.K., S.P., G.B.
… za + Bojana RIZMALA

SREDA * 19. 07. 2017

* Arsenij Veliki, puščavnik * Simah, papež

POLZELA 7.00 … za + Marijo SVETKO in Antona
… za + Romana ARTNIKA (8. dan)

ČETRTEK * 20. 07. 2017

* Marjeta, dev. muč., zavetnica župnije Polzela

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marjeto MELANŠEK
… za + Danijela HROVATA

PETEK * 21. 07. 2017

* maš.: J.K., G.B.

* maš.: D.S., J.K.

* Lovrenc iz Brindisija, duh., c.u. * Danijel, prerok

POLZELA 15.00 … v zahvalo (ob sklepu oratorija)
ANDRAŽ 18.00 … za + Srečka in Jožico PIŽORN (obl.)
POLZELA 19.00 … za + Franca GRADIČA, Marijo VOGA, Marjana, Marijo GRADIČ
… za + Danijela TURNŠKA (obl.)
… za + Marijo ŠKETA (8. dan)
* maš.: J.K., V.A., G.B.

SOBOTA * 22. 07. 2017

* Marija Magdalena, spokornica, svetopisemska ž.

ŠENEK 18.30 … za + Davida VELEPIČA
ANDRAŽ 20.00 … za + Ivana VERDEVA

NEDELJA

*

23. 07. 2017 * 16. MED LETOM - KRIŠTOFOVA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Martina SMREKARJA
… za + Ano MAJHENIČ
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 10.00 … za + Edvarda VELERJA (7. dan)
… za + Davorja GROFELNIKA
* m.: F.T., J.K.
… po maši družabno srečanje na platoju pred cerkvijo

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 16. julija ob 10.30 bo na
Polzeli sv. maša ob začetku oratorija.
V sredo, 19. julija bo na Polzeli čistilna
akcija pred župnijskim praznikom.
Prihajajte preko celega dneva v terminu, ki vam odgovarja in v času, ki
ga premorete. S seboj prinesite orodje
(škarje za obrezovanje grmovja, metle,
grablje, 'laksarico', ...). Hvala!
Od 20. do 23. julija dogodki v sklopu
praznovanja polzelske zavetnice.
Prihodnjo nedeljo, 23. julija bo druga
maša na Polzeli ob 10. uri.
Prihodnja nedelja, 23. julija je Krištofova nedelja z blagoslovom šoferjev
in njihovih prevoznih sredstev ter
tradicionalno dobrodelno akcijo MIVA
v kateri hvaležno prispevamo za misijonska vozila. Blagoslov bo izveden
po vseh župnijah, osrednja slovesnost
ob 30-letnici akcije MIVA Slovenija
pa bo ob 15. uri na Brezjah.
POČITNIŠKI DNEVI ZA STAREJŠE

Od nedelje, 30. julija, do četrtka, 3.
avgusta bodo pri sv. Jožefu v Celju
Duhovno počitniški dnevi za starejše,
z duhovnimi vsebinami, zanimivimi
delavnicami, pestrim kulturnim programom in romanji. Vodil jih bo: g.
Jože Planinšek CM s sodelavci Doma.
Prijave na 059-073-800, info@jozef.si.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Dobrič 36,
Pižorn, Dobrič 37, Ježovnik, Dobrič
33. Na Polzeli: Polzela II.

SPREJEM OLIMPIJK

To nedeljo, 16. julija ob 14. uri se bo z
gasilske olimpijade v Beljaku z mentorjema vrnila desetina tekmovalk
PGD Andraž, ki so se kot predstavnice
naše države v mednarodni konkurenci odlično odrezale, saj so zasedle
3. mesto. Ob 14. uri jih bomo pričakali
pred gasilskim domu v Andražu. Gasilci pripravljajo slovesen sprejem s
curkometi.
ŽUPNIJSKI DNEVI - POLZELA

Četrtek, 20.7.2017:
Ob 19. uri v župnijski cerkvi praznična
sv. maša, po maši v župnijski cerkvi
razstava ročnih del članov Karitas in
pregled življenja župnije od lanskih
župnijskih dni.
Petek, 21.7.2017:
Ob 15. uri pred župnijsko cerkvijo sv.
maša ob zaključku oratorija in odprtje
priložnostne razstave; ob 19. uri v
župnijski cerkvi večerna maša, po njej
pa koncert ritmično duhovne glasbe.
Sobota, 22.7.2017:
Ob 7.30 na igrišču OŠ Polzela turnir v
nogometu, metanju obročev na cilj,
mešanih trojk v odbojki na mivki,
metanje žoge na košarkarski koš,
turnir v košarki, pikadu, balinanju; v
telovadnici OŠ pa turnir v namiznem
tenisu. Ob 18.30 v Šeneku sv. maša,
po njej v parku blagoslovitev konj.
Nedelja, 23.7.2017:
Ob 10. uri v župnijski cerkvi slovesna
maša s procesijo, po maši na prostoru
pred cerkvijo prijateljsko druženje:
- priložnostni program, - srečolov
Karitas, - peka palačink, - razglasitev
rezultatov športnih tekmovanj …

