Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
23. julij
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel je: »Nikar, da pobiráje
ljuljko ne porujete z njo
morda tudi pšenice.
Pustite, naj oboje raste do
žetve; in ob času žetve
porečem žanjcem:
‘Poberite najprej ljuljko
in jo povežite v snope,
da se sežge,
pšenico pa spravite
v mojo žitnico.‘«
(Mt 13, 29-30)

Gospod, daj mi trdno roko in budno
oko. Daj, da z svojim prevozom ne
vznemirjam miru med mojimi
bližnjimi in ne zasejem bolečine
med svojimi brati. Prosim te,
Gospod, tudi za tiste, ki so z menoj:
obvaruj jih smrti, ognja in nesreče.
Pouči me, kako naj koristim svoj
avto za potrebe drugih ...
Pouči me, da z veseljem
in ljubeznijo hodim po
stezi mojega življenja,
tako da ne
povzročam zla
ter prispem
na kraj večnega
odrešenja. Amen.

Sedaj, ko so učitelji in kateheti nekoliko na dopustu, jih lahko podražimo.
Otrok se pri julijskih in avgustovskih
nedeljskih mašah najde bolj malo. Če
že kakšnega vidiš, se te lahko prime
hudobna misel, če ni morda zašel. No,
pa si predstavljajte, da ste učitelj,
vaši učenci pa nič ne znajo. Ali pa,
da ste katehet, pa vaših otrok ne bo
k bogoslužju, ki – za razliko od verouka – nekaj pomeni in predstavlja
za kristjanovo duhovno življenje.
Verjetno se ne bi dobro počutili, kakor se ne počutijo dobro prenekateri
kateheti. Morda bi bilo dobro, da re-

čemo, da jih boli. Upam, da jih boli!
Zato, ker te reči pač niso preproste.

KRIŠTOFOVA NEDELJA

Bolj kot si sedaj predstavljamo, nam
je lahko v pomoč sejalec. Kateri že?
Ja, tisti vendar, ki nam je dve nedelji
spregovoril o svojem Božjem delu. O
delu, ki ga tolikokrat ne razumemo.
Mi bi njivo drugače gnojili in prekopavali, vinograd bi na drug način
obrezovali in škropili, plevel populili,
da bi se pokazal sad našega truda,
on pa … Sejalec nam je res nekoliko
nerazumljiv. Ima čisto drugačne, za
nas zastarele metode. On zrnje trosi.
Z največjim veseljem seje po njivi, ne
da bi se menil, kam bo seme padlo.
Med trnje, na kamen ali ob pot, ali pa
na rodovitno zemljo, kamor spada.
On že ve, da je tako dobro, in če je
seme Božja beseda, sejalec pa Bog
sam, potem ne sme biti dvomov. Ali
pa, ko nam je nedavno tega, v nedeljo
predstavil žetev. Ljulko bi potrgali
že zdavnaj, vem, pa nas Gospodar
opozori, da bi se lahko naredila škoda
tudi na žitu. Kar počakajte! Ko bo pa
žetev, bomo ločili dobro od slabega.
Takrat bo hudo za plevel!
Sejalec naj bo vsak učitelj! Koliko bolj
tisti, ki uči svete stvari. Mar naj obupa?
Mar naj zaradi slabe letine naslednje
leto nič več ne seje in sadi? Dobro ve,
da bo lačen, če ne bo spet poskusil.
Ne neha oznanjati, kljub temu da marsikatera beseda in seme padeta na
povsem gluha ušesa. Na koncu tudi
ves izkupiček ne bo stoteren, a tudi
če se samo trideseteren, ni nič manj
vreden. Še bolj, ker je bilo verjetno
truda še več, in če so bili pogoji slabi,
je še dobro, da je sploh kaj rodilo.

Na Krištofovo nedeljo Cerkev
na Slovenskem spet zaznamuje misijonska akcija Miva.
Po župnijah je tako blagoslov
vozil in prostovoljna nabirka
za misijonska vozila. Evropska družba
velja za nadpovprečno mobilno, kar
posledično pomeni tudi večji ekološki
problem. V revnih deželah juga pa bi
večja mobilnost pomenila, da nekdo
v primeru bolezni pravočasno prispe
v bolnišnico. Otroci iz najbolj odročnih
krajev lahko obiskujejo šolo. Nova
vozila lajšajo pastoralno in razvojno
sodelovanje ter zdravstveno oskrbo
v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. Pod
okriljem Misijonskega središča SLO
deluje ustanova Miva – Slovenija, ki
je članica svetovne Mive in zbira denar
za prevozna sredstva misijonarjev.
Ti pri svojem poslanstvu nujno potrebujejo motorizirana vozila, ker je
njihovo delo večinoma vezano na
območja, ki so precej oddaljena od
urbanih in razvitih središč. V akciji
vozniki sodelujejo tako, da za vsak
srečno prevoženi kilometer darujejo
cent oziroma en evro za tisoč kilometrov. Vozila, ki jih uporabljajo misijonarji, omogočajo njihov prevoz
in prevoz šoloobveznih otrok v šolo,
in prevoz gradbenega materiala za
vzdrževanje ali gradnjo cerkva, šol
ali dispanzerjev. Vozila zagotavljajo
vsaj osnovno gibljivost v misijonskih
deželah. Tako so tudi oddaljene vasi
oskrbljene z najnujnejšim za življenje.

http://radio.ognjisce.si/sl/156/komentarji

http://radio.ognjisce.si/sl/120/aktualno/

23. 07. – 30. 07.

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
* maš.: J.K., S.P.
… za + Ano MAJHENIČ
POLZELA 10.00 … za + Edvarda VELERJA (7. dan)
… za + Davorja GROFELNIKA
* m.: F.T., J.J.
… po maši družabno srečanje na platoju pred cerkvijo

PONEDELJEK * 24. 07. 2017

* Krištof, mučenec * Evfrazija, red.

POLZELA 7.00 … za + Staneta PINTERIČA (obl.), starše, sestre
… za + Albina KUHARJA
* maš.:

TOREK * 25. 07. 2017

* Jakob Starejši, apostol * Teja, mučenka

POLZELA 19.00 … za + Radota TROBINA in sorodnike
… za + Marijo FLORJANC (8. dan)
… za + Ano VASLE

SREDA * 26. 07. 2017

J.K., V.A.

* maš.: g.d., S.P., G.B.

* Joahim in Ana, starša Device Marije

POLZELA 7.00 … za + Marijo TERGLAV, Ano ČERIN, starše TERGLAV
… za + Anico in Stanka KOŠECA
… za + Ano KRALJ
* maš.: g.d., S.P., G.B.

ČETRTEK * 27. 07. 2017

* Gorazd, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Angelo, 2 Alojza LIKEB, Franca TERGLAVA
* g.d., V.A.
… za + Edvarda MASNECA (obl.), Vinka, Pavlo
… po maši molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)

PETEK * 28. 07. 2017

* Viktor (Zmago) I., papež * Samson (Samo), opat

POLZELA 19.00 … za + Frančiško, Avgusta in Ružo TERGLAV
… za + Justi HROPOT in vse ZIDARJEVE * maš.:

SOBOTA * 29. 07. 2017

g.d., V.A.

* Marta, Lazarjeva sestra * Blaženka, mučenka

DOBROVNIK 10.00 … v zahvalo za župnijske sodelavce
POLZELA 19.00 … za + Ano, Frančiško in Dorico ŽURBI

… za + Agico TERGLAV

NEDELJA

*

* maš.: J.K., S.P.

30. 07. 2017 * 17. MED LETOM * Peter Krizolog, škof

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
G.OLJKA 10.30 … za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Marijo ŽELEZNIK
+ Ljudmilo RAJH
* maš.: J.J., S.P.
+ Boštjana CAJHNA (obl.), starše CAJHEN, ŽELEZNIK
+ Vinka HRIBERNIKA, HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE
+ Stanka VASLETA (obl.), brate, starše, Marka MEKLAVA
+ Mirka PAVIČA
* m.: J.J., S.P., G.B., V.A.
odvrnitev hude ure
* maš.: G.M.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 23. julija ob 10. uri bo na
Polzeli ob župnijskem prazniku
slovesna maša s procesijo, po maši pa
na prostoru pred cerkvijo prijateljsko
druženje: golaž, pijača, pecivo, peka
palačink, priložnostni program, srečolov Župnijske Karitas, razglasitev
rezultatov športnih tekmovanj …
Prihodnjo nedeljo, 30. julija bo maša
tudi na Gori Oljki – dobriška nedelja.
Pričela se bo ob 10.30. Daroval jo bo
lanski novomašnik, g. Gregor Majcen.
Vsi udeleženci so po njej vabljeni v
Župerlovo zidanico na tradicionalno
pogostitev in družabno srečanje.
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.
Nebeški Oče, v tvoje roke polagamo
čas počitnic in te prosimo blagoslova,
da bo to za vse čas milosti.
Naj se okrepijo naše medsebojne vezi,
naša srca pa odprejo ljudem.
Ob lepotah narave naj te veseli
slavimo in se ti iskreno zahvaljujemo
za vse prejete darove. Amen.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Jelen, Andraž 10/a in
Majhenič, Andraž 12. Na Polzeli:
Polzela II.

ORATORIJ 2017

Maši L.N. in Eriku C., voditeljema letošnjega oratorija, vsem animatorjem,
sponzorjem, staršem in seveda otrokom se ob koncu uspešno opravljenega projekta najlepše zahvaljujem.
Naj sodelovanje vsem ostane v lepem
spominu, Marija, o kateri je tekla
osnovna oratorijska vsebina pa priprošnjica za 'dotik nebes'.
IME MARJETA

Marjeta je med ženskimi imeni v
Sloveniji na 44. mestu. Po podatkih
Statističnega urada RS je leta 2006
tako poimenovanih 5.689 oseb. Med
temi jih je največ iz obdobja do leta
1980, od takrat naprej pa je zanimanje
za to ime začelo precej upadati. Med
različicami imena Marjeta so statistično bolj ali manj opazne Margareta
(2016: 687; 2006: 813 - 202. mesto),
Margarita (40), Margita (85), Margit
(2016: 80; 2006: 113), Greta (2016:
373; 2006: 366), Marijeta (30), Marjetica (2016: 347; 2006: 369), Meta
(2016: 948ꜛ; 2006: 741), Marjetka
(2016: 1.880; 2006: 1.933 - 130.
mesto) in Metka (2016: 3.799 – 70.
mesto; 2006: 3.830 - 70. mesto). V
južnoslovanskih jezikih imenu Marjeta pomensko ustreza ime Biserka
(782). Drugo ime zanjo je Marina (iz
lat. ‘morski’), ki je bilo tudi pri nas do
leta 1990 med sto najbolj pogostnimi
ženskimi imeni. Ime ima več oblik:
Mara (762), Marinka (1.710), Marinela (68), Rina (88). Moška oblika
imena Marina je Marin (151) z različicama Marino (390) …
Sv. Marjeta, prosi za nas!

