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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Nebeško kraljestvo
je podobno zakladu,
skritemu na njivi,
ki ga je človek našel in skril;
in od veselja nad njim gre
in proda vse, kar ima,
ter kupi tisto njivo.
Nebeško kraljestvo
je podobno tudi trgovcu,
ki je iskal lepih biserov.
Ko je našel dragocen biser,
je šel in prodal vse,
kar je imel, in ga je kupil.«
(Mt 13, 44-46)

V senci Božje ljubezni sem se naučil
izgubljati, tako izgubljati, da na
koncu nisem imel več kaj izgubiti.
Po tem naj bi le pridobival.
In ta dan je vse postalo dobiček.
Največ, kar sem pridobil,
je bilo življenjsko veselje,
veselje do življenja
med ljudmi
in veselje v Bogu,
ki mi je vse to podaril.
P. Bosmans

Današnji človek je pogosto izgubljen,
odtujen sebi in drugim, izgubil je
življenjsko smer in smisel. Ne ve ne
kod ne kam, kakor mladi Salomon,
o katerem beremo v prvem berilu
današnje nedelje. Bog nas je določil,
naj bomo podobni njegovemu Sinu
Jezusu. Bodimo mu podobni v njegovi
življenjski izbiri: »Moja jed je, da izpolnjujem voljo svojega Očeta.« Pravo
smer in smisel svojega življenja bomo
našli v istem vzorcu: če bomo odkrili,

kakšen načrt ima Bog z nami, in ga z
vso voljo izvrševali.
Cerkev je podobna hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada
novo in staro. Prinaša predvsem
Božjo besedo, ki je stara, a hkrati
vedno nova in živa. V njeni luči osvetljuje dogodke in razmere vsakokratnega časa. Odkriva nam pot do
skritega zaklada, dragocenega bisera
– do Boga in njegovega kraljestva. Če
zgrešimo pravo pot ali zapravimo
ta zakladi, nam vsi drugi zakladi ne
bodo nič pomagali.
Če ljubimo Boga, nam vse pripomore
k dobremu, pravi sv. Pavel v berilu.
Ljubezen do Boga in bližnjega je tisti
predznak, ki določa, koliko so vredna
naša dejanja. Poletni počitniški dnevi
so nam lahko v korist, sprostitev,
počitek ali pa v telesni in duševni
propad. Izkoristimo proste poletne
dni za to, da iščemo in odkrivamo
resnične in ne lažne zaklade. Trudimo
se zanje, kajti iz truda se nato rojeva
tudi pristno veselje.
Ne pozabite: v naši neposredni bližini se skrivajo veliki zakladi, samo
odkriti jih je potrebno ter se nad
njimi iskreno razveseliti.
Po: TV Slovenija, Ozare, 1995

Nedoumljivi troedini Bog,
ki nas je poklical v življenje,
hoče, da živimo v ljubezni.
Samo tako življenje je vredno
odrešenega človeka in nas more
pripeljati v naročje Ljubezni.
(Janez Zupet)

ČAS

Čas je nekaj očarljivega. Vsakemu
od nas je na voljo
enako število ur na dan. Vendar za nekatere čas beži, drugi pa ne vedo, kaj
bi z njim. Enkrat storimo vse, da bi
prihranili nekaj časa, drugič pa ga namerno zapravljamo. In vse prevečkrat
zapravljamo sedanjost, ker se nam toži
po preteklosti ali pa se neučakano
oziramo v prihodnost.
Michel Quoist:
Vsi ljudje tečejo za časom.
Po zemlji hodijo bežeč, preganjani,
suvani, preobremenjeni, nasilni in
nikoli ne pridejo nikamor,
ker jim zmanjkuje časa …
Gospod, morda si se zmotil v računih?
In vendar ni nobene napake. Bog
nam je daroval čas – nenavadno
razsežnost svojega čudovitega
stvarstva. Na voljo nam je, da ga
uporabljamo in uživamo.
Jezus hoče, da v polnosti živimo
sedanji trenutek. Zdaj je čas, da
spoznamo Boga. Zdaj je čas, da mu
služimo. Samo sedanjost je resnična.
Preteklost je za nami, prihodnost je
negotova, le sedanjost je resnična!
Jezus je izkoristil vsak trenutek, ki
mu ga je Bog dal. Vsak premor je
sprejel kot Božji dar. Zgodaj zjutraj
ali pozno zvečer, vedno se je znal
posvetiti Bogu. Ker je tako delal, je
našel tudi čas za drugega – in do ljudi
je pokazal tako nedeljivo pozornost,
kakršne mi ne zmoremo.

30. 07. – 06. 08.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 31. 07. 2017

* Ignacij Lojolski, duh., ustan. jezuitov

POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC

TOREK * 01. 08. 2017

* Alfonz M. Ligvori, škof, cerkveni učitelj

POLZELA 19.00 … za + Evo PREŠIČEK in Antona
… za + Frančiška ZUPANA

SREDA * 02. 08. 2017

* maš.: J.J., S.P.

* Evzebij iz Vercellija, škof * Peter Julijan Eymard

POLZELA 7.00 … za + Silvestra GROSA in Andreja ŽGANKA

ČETRTEK * 03. 08. 2017
1

PETEK * 04. 08. 2017
1

* Janez M. Vianey, arški župnik * Cecilija in Amata

POLZELA 18.30 … molitev pred Najsvetejšim, blagoslov
POLZELA 19.00 … za + Jožeta ŠALEJA in Fani OBLAK
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: g.d., V.A.
ANDRAŽ 20.00 … za + Antona SATLERJA, LESKOVŠKOVE, PETELINŠKOVE
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: g.d., V.A.
… blagoslov z Najsvetejšim

SOBOTA * 05. 08. 2017
1

* Marija Snežna (Nives) * Ožbolt, kralj, muč.

POLZELA 19.00 … za + Mateja ZMRZLAKA in njegove starše
… za + Pavla TURNŠKA (1. obl.)
… za vse + BEŠERJEVE
* maš.:

NEDELJA
1

* Lidija, svetopisemska žena * Avguštin Kazotič

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Ljubico PAVLINC
… molitev za duhovne poklice

*

g.d., S.P., G.B.

06. 08. 2017 * JEZUSOVA SPREMENITEV NA GORI

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca OŽIRJA (obl.) in vse BAJHTOVE
+ Srečka BRINOVŠKA (30. dan)
* maš.: T.H., S.P.
+ Terezijo (obl.), Franca ROJŠEKA, Jožeta AVŽNERJA
+ Stanka NOVAKA ml. in mamo Marijo * m. T.H., G.B.

OBVESTILA - VABILA

ZAHVALA

To 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 lepo vabljeni v
Župrlovo zidanico na tradicionalno
pogostitev in družabno srečanje.

Vsem, ki ste ob prazniku sv. Marjete
k lepoti bogoslužja in spremljevalnim
dogodkom dodali svoj delež se lepo
zahvaljujemo in prosimo, naj vam bo
z božjo dobroto stoterno povrnjeno.

Četrtek, petek in sobota v tem tednu
so prvi v mesecu. Prilagojena oblika
molitve za duhovne poklice in češčenja srca Jezusovega in Marijinega.

2. avgusta frančiškovi bratje in vsi
mi z njimi obhajamo porcijunkulo.
To ni svetnica, ampak ime cerkvice
sv. Marije Angelske blizu Assisija,
ki jo je propada rešil sv. Frančišek
Asiški. Cerkvica je bila last benediktincev. Frančišek si jo je od njih izprosil kot "delček" svoje ustanove.
Od latinske besede "portiuncula" "delček" je dobila tako ime in bila
izhodišče za nastanek velikega frančiškanskega reda - frančiškanov,
kapucinov in minoritov.
Za vse čase je pri tedanjem papežu
Frančišek dosegel, da dobi popolni
odpustek, kdor se v porcijunkulski
cerkvi 2. avgusta skesano spove. V
kasnejših stoletjih so papeži podelili
pravico porcijunkulskega odpustka
vsem cerkvam frančiškanskih redov,
leta 1967 pa tudi vsem župnijskim
cerkvam, da v njih 2. avgusta ali na
dan, ki ga določi škof, lahko dobi popolni porcijunkulski odpustek vsak
vernik, ki v njej izpolni tri pogoje:
"opravi spoved, prejme obhajilo in
moli v papežev namen".

V soboto, 5. avgusta bo na Svetini nad
Štorami praznik Marije Snežne. Ob
19.30 bo pred cerkvijo slovesna maša
(msgr. dr. Franc Kramberger), po njej
pa procesija z lučkami. V nedeljo, 6.
avgusta bosta maši ob 9.00 (dr. Vinko
Kraljič) in 10.30 (mariborski nadškof
msgr. Alojzij Cvikl). Po drugi maši
bo procesija z Marijinim tronom in
podobo. Romanje na Svetino je bilo
v preteklosti eno največjih romanj
k Mariji. Romarji so prihajali s Koroške, Italije in vse Slovenije.
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, Andraž 41,
Klavž, Andraž 41/a, Skaza, Andraž
40. Na Polzeli: Založe.

PORCIJUNKULA

OBISK – »Upam, da nismo ostali predolgo?« se opravičujejo obiskovalci
ob odhodu. – »Seveda ne,« odvrne
gostitelj, »ob tem času tako ali tako
vedno vstanemo!«

