Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
P. Bosmans
6. avgust
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čez šest dni je Jezus vzel
s seboj Petra, Jakoba
in njegovega brata Janeza
in jih peljal na visoko goro,
na samo.
Vpričo njih se je spremenil.
Njegov obraz je
zasijal kot sonce
in njegova oblačila
so postala bela kot luč.
In glej, prikazala sta se jim
Mojzes in Elija,
ki sta govorila z njim.
(Mt 17, 1-3)

Gospod, ti, ki si na gori učencem
razodel svoje veličastvo,
ohrani nas čuječe v molitvi
in premišljevanju,
da bomo znali
strmeti
in se veseliti
nad čudovitimi
deli
tvojih rok!
Amen.
Po: J. Kužniku

Matej v svojem Evangeliju poroča tudi
o čudežih, ki se godijo v povezavi z
Jezusom. Kjer je pojavi Jezus, se pojavi tudi vera v to, da Bog lahko vrača
zdravje in ljudem, ki so obsedeni,
pomaga k zdravi pameti. Kot kaže,
Jezusova navzočnost lahko celo pokaže premoč Boga nad smrtjo. Jezus
silno spominja na starodavnega preroka, na primer na očaka prerokov
Elija, po katerem so se dogajali podobni čudeži. Kdor torej gleda Jezusa
skozi oči Izraela, prepozna v njem
polnost modrostnega in preroškega
daru.

O tem govori tudi današnji odlomek,
ki prikazuje Jezusovo spremenitev
na gori. Pred očmi svojih najbližjih
učencev se je Jezus preobrazil. Kot
to opiše Matej, je začel sijati. Od
nekod se mu pridružita tudi Mojzes
in Elija. Iz oblaka se zasliši glas, ki
ponovi to, kar je bilo slišati že ob
Jezusovem krstu: »Ta je moj ljubljeni
Sin, nad katerim imam veselje« in še
doda »njega poslušajte!«
V čem je pomen tega dogodka? Bog
na ta način pred Jezusovimi učenci
razkrije izvir in globino njegovega
poslanstva. Jezus izvira iz Boga in v
njem, po njegovem nauku in delu
se je približalo nebeško kraljestvo.
Prerok Daniel govori o tem, da se
modri svetijo kot zvezda na nebu
za vse večne čase (Dan 12, 3). Oči
Jezusovih učencev torej vidijo Jezusa
tako kot nanj gleda Bog, ki ga ponovno potrdi za Sina.

je ločil od drugih, ločil od ostalega
sveta in šel na goro.
Cerkveni očetje pravijo, da Jezus pri
spremenjenju na gori ni spremenil
oblike. Spremenila se je luč pogleda.
Apostoli so ga videli v novi luči! Tako
tudi mi, ko vstopimo v poglobljeno
molitev, vidimo iste vsakdanje resničnosti v novi luči! Začnemo jih gledati
in presojati tako rekoč z Božjimi očmi.
Zato je tako pomembno, da se v molitev res poglobimo, da molitev ni le
naučeno drdranje obrazcev, ampak
da je to pravi pogovor z Bogom. V
taki molitvi smemo potem tudi mi
pričakovati to notranjo, »taborsko
luč«, to je, razsvetljenje.

V molitvi se tudi mi na nekako ločimo
od sveta, gremo na goro, da se srečamo z Gospodom. To je pomembno,
kajti kdor se ne loči od sveta, ta ne
more videti Gospodove slave! Taka,
poglobljena oblika molitve, pa zahteva
molk, v katerem moremo zaslišati
Učenci se na to odzovejo, kakor naj- Božji glas, sicer »skrbi tega sveta«
bolje vedo in znajo. Pred Jezusom Božji glas v nas zadušijo. Molk nam
padejo na obraz in njemu in obisko- pomaga, da svoj pogled, svojo pozorvalcema želijo služiti. A Jezus se ob nost usmerimo na bistveno, na tisto
tem ne ustavi, dotakne se svojih pre- stvarno, a hkrati prikrito Božjo navstrašenih učencev, ki ponovno vidijo zočnost v našem življenju. Sv. Janez
samo njega, in sicer v običajni luči.
Klimak pravi: »Molk je mati molitve,
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/116/utrip/3792/ je ognjišče, ki hrani ogenj Božje
ljubezni!«
Molk pa je predvsem stvar srca in
MOLITEV
ne toliko ust. Molk ni v tem, da ne
Pomembno dejstvo, govorimo, ampak v tem, da s srcem
na katerega nas opo- prisluhnemo Bogu. K takemu molku
zarja dogodek na go- nas vabijo tudi posebni dnevi zbrari, je, da se je Jezus nosti, kakor so duhovne vaje ... Ta
spremenil med mo- poletni čas je idealen čas za tovrsten
litvijo na samem! Z umik.
izbranimi učenci se
Po: J. Kužniku, V Marijini šoli

06. 08. – 12. 08.

NEDELJA
1

*

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.

PONEDELJEK * 07. 08. 2017

* Sikst II., papež, mčenec * Kajetan T.

POLZELA 7.00 … v dober namen

TOREK * 08. 08. 2017

* Dominik, duhovnik, ustan. dominikancev

POLZELA 19.00 … za + Avgusta LEŠNIKA (obl.) in vse PUŠNIKOVE
… za + Edvarda VELERJA (30. dan)
* maš.:
ANDRAŽ 20.00 … za + Martina SMREKARJA

SREDA * 09. 08. 2017

* Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč., soz. Evrope

POLZELA 7.00 … za + Romana ARTNIKA (30. dan)
… za + Franca PUSOVNIKA (obl.)

ČETRTEK * 10. 08. 2017

* maš.: M.G., S.P.

* Lovrenc, diakon, mučenec * Arhangel, red.

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marka MEKLAVA (obl.)
… za + Marijo KRT
ANDRAŽ 17.00 … za + Ano REPOTOČNIK (pogrebna)

PETEK * 11. 08. 2017

M.G., S.P.

* maš.: M.G., S.P.

* Klara (Jasna), devica, red. ustanoviteljica

POLZELA 19.00 … za + Marijo ŠKETA (30. dan)

SOBOTA * 12. 08. 2017

* Ivana Šantalska, vdova, redovnica * Lelija, dev.

POLZELA 19.00 … za + Ivana in Marijo SERDONER (obl.)
… za + Stanka PODBREGARJA
ANDRAŽ 20.00 … za + Frančiška KORENA (1. obl.)

NEDELJA

*

* maš.: J.K., G.B.

13. 08. 2017 * 19. MED LETOM * Poncijan, Hipolit

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Venčeslava TRATNIKA
+ Zofijo JEZERNIK
+ Emila Milana GROBINA (1. obl.), vse GROBINOVE
in LIPIČNIKOVE
* maš.: J.K., V.A., S.P.
10.30 … za 2 + Alojza, Julijano, Antona in Ano KOLAR
… za + Cirilo POLJAK
* m. J.K., G.B.

Človek, ki nič koristnega ne naredi,
je kot oblak, ki ne prinaša dežja.
(libanonski pregovor)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 6. avgusta bo romanje treh
Slovenij na Svete Višarje. Program:
10.30 – predavanje pravnika in politologa prof. dr. Andreja Finka, Upanje
v večno Slovenijo! 12.00 – slovesna
sveta maša, ki jo bo skupaj z izseljenskimi in drugimi duhovniki daroval
ljubljanski nadškof metropolit msgr.
Stanislav Zore OFM. 13.00 – po maši
bo kulturni program.
V soboto, 12. avgusta bosta krščena
Filip P., Polzela in Tomi S., Polzela.
V nedeljo, 13. avgusta bo krščena
Ajda T., Polzela.
DUHOVNE VAJE

Od srede, 16. do sobote, 19. avgusta
bodo v dijaškem domu v Vipavi duhovne vaje za katehistinje in katehiste
(vodi g. Jože Jakopič). Prijave na 051/
256-152, licen.vida@gmail.com.
Od petka, 18. do nedelje, 20. avgusta
bodo v Nazarjah duhovne vaje za katehistinje in katehiste "V osrčju Boga"
(vodi dr. p. Karel Gržan). Prijave na
sabinazupan1 @ gmail.com.
Od 25. do 27. avgusta bodo v Rafkovem mlinu, Turno, Gorica pri Slivnici
evangelizacijsko-hagioterapevtske
duhovne vaje z naslovom Po poteh
spreobrnjenja. Vodil jih bo mag. Miran
Kelvišar s sodelavci. Prijave na 031/
463-500 ali na info@mir-slo.si .
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Arh, Andraž 28, Obu,
Andraž 30. Na Polzeli: Založe.

KULTURA

V nedeljo, 13. avgusta ob 19. uri bo v
atriju ali Kardinalovi dvorani Doma
sv. Jožef Celje v sklopu Večerov v
atriju koncert solistov: basbaritonista
Tilena Naraksa, sopranistke Maše
Malgaj, ter tenorista Matica doklerja
in Matica Zakonjška. Program bo sestavljen iz opernih arij, samospevov,
italijanskih canzon in muzikalov.
Vstop prost – prostovoljni prispevki.
MARIJINO VNEBOVZETJE

Približuje se največji Marijin praznik.
15. avgust je v koledarju zaznamovan kot Marijino vnebovzetje, ali tudi
kot veliki šmaren, velika maša, velika
gospojnica, šmarna maša, rožnica,
velika Marija, velika mati Božja ... Na
ta dan so verniki vedno radi romali k
Marijinim cerkvam, ki so na gosto
posejane po naši deželi. Veliko krajev
je dobilo ime po Mariji. Naši predniki
so označevali cvetlice z njenim imenom (npr. Marijine srajčke, Marijine
solzice, Marijini laski …). Okrog nje
so se spletale legende in tudi ljudska
pesem, v kateri odseva vse, kar je
naše ljudstvo v stoletjih doživljalo,
mislilo, čutilo ... Vera, srce in misel
slovenskega človeka nikakor ni mogle
mimo Marije.
Večji narodi so na svetu od slovenskega, za bolj slavne se imajo in z vrsto svetnikov se ponašajo, toda komaj
kateri ima tako bogato pesemsko
izročilo ter v njem toliko nabožnih,
zlasti Marijinih pesmi, kakor slovenski.
Po: V. Sever, Radio Ognjišče 2010

ŽU Polzela, http://zupnija-polzela.rkc.si/

