Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

Po:

20. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ona pa je prišla
in padla predenj, govoreč:
»Gospod, pomagaj mi!«
Odgovoril je: »Ni prav,
da bi se kruh vzel otrokom
in se vrgel psom.«
Ona pa je rekla:
»Res je, Gospod, a tudi psički
jedo od drobtinic, ki padajo z
mize njihovih gospodarjev.«
Tedaj ji je Jezus rekel:
»Žena, velika je tvoja vera;
zgôdi se ti, kakor želiš!«
(Mt 15, 25-27)

Gospod, hvala ti za ta počitniški dan.
Hvala, ker nas tudi v poletnih
nedeljskih bogoslužjih
hraniš s svojim telesom in besedo.
Hvala ti za obljubo, ki jo danes
govoriš Kananejski ženi:
»O žena, velika tvoja vera.
Zgodi naj se ti, kakor želiš!«
Hvala za dar vere
in modrost
življenja po njej,
da boš morda
tudi nam nekoč
rekel kakor tej ženi.
Amen.

V današnjem evangeliju občudujemo
izredno vero kananejske matere. Dosegla je ozdravljenje bolne hčerke in
bila deležna javne Jezusove pohvale.
Čudimo se apostolom, da nobeden
od njih ni našel za ženo v stiski niti
ene lepe besede. Nekoliko čudno in
za naša ušesa skoraj žaljivo zveni Jezusova primerjava s psi. Ko smo se
načudili, obrnimo pogled k našemu
njemu času, k sodobni Kananejki.
Poročila se je pri tridesetih. Kazalo
je, da bo zakon ostal brez otrok. Da
bi si vsaj enega izprosila, sta z možem
enajstkrat peš romala na božjo pot.
Potem se jima je na veliko veselje

rodila hči. Ko bi se ne, je pozneje ne
enkrat rekel mož.
Bila je zdrava, pridna in bistra. Odličnjakinja v šoli in pri verouku. V drugi
gimnaziji je nepričakovano stopila
pred starše in rekla: Ne verujem več.
Če me bosta silila, bom sicer hodila
v cerkev, toda samo zaradi vaju in
samo do polnoletnosti.
Pri enaindvajsetih se je na univerzi
spoznala s študentom, ki je bil doma
z Bližnjega vzhoda. Odšla je za njim
in se poročila po tamkajšnjih obredih.
Vsako leto pride z otroki za nekaj dni
na obisk. Materi je že vnaprej dala vedeti: Da mi ne boš otrokom govorila
o Bogu ali jih vodila v cerkev! Pa da
ti ne pride na misel, da bi jih učila
križati se!
Materi je hčerkino vedenje uganka
in bolečina hkrati, vendar ji tega ne
kaže. Skuša biti do nje dobra, spoštuje
njene odločitve in ničesar ji ne očita.
Čeprav trpi, ni zagrenjena, ne zapira
se vase, ne oblači se v črno. Vsako
jutro gre k maši in obhajilu, tri rožne
vence na dan izmoli, petke preživlja
ob kruhu in vodi. Vse to daruje za
hčerko in za njeno družino. Polna je
vedre vere.
Ko so jo vprašali, če ji ni težko, ker
je Bog ne usliši, je rekla: Bog vsakogar usliši. Ker je večji do nas, nam bo
dal več, kot ga prosimo in od njega
pričakujemo. Presenečeni bomo, ko
se bo to zgodilo. Tudi jaz bom presenečena. Kdaj in kako, pa ve samo
on. … »Žena, velika je tvoja vera!«
lahko rečemo na to, kajne? Pa tvoja
vera in zaupanje?
Po: p. F. Cerarju

POGUM

O Bog, vsak večer prihajam
k tebi polna veselja,
da bi se ti zahvalila za
milosti, ki si mi jih dal.
Prosim te za odpuščanje zaradi napak,
ki sem jih storila ta dan,
ki sedaj mineva kot sanje.
Jezus, kako srečna bi bila, če bi ti
bila vedno zvesta,
toda zvečer sem pogosto žalostna,
kajti čutim, da bi se lahko bolje
odzvala na tvojo milost.
Toda ne izgubljam poguma,
ker vidim svojo revščino,
ampak prihajam k tebi polna zaupanja,
kajti mislim, da zdravnika ne
potrebujejo zdravi, ampak bolni.
Zato te ponižno prosim, da me
ozdraviš in mi odpustiš.
Jutri pa bom s pomočjo tvoje milosti
začela novo življenje,
ko naj bo vsak moj trenutek
znamenje moje ljubezni in hvaležnosti.
In ko večer za večerom stopam
pred tvoj oltar,
bo nekega dne prišel
poslednji večer mojega življenja.
Takrat se bo zame pričel večni dan,
ki ne pozna večera,
takrat se bom po vseh bojih svojega
srca spočila ob tvojem Božjem srcu.
Amen.
Terezija deteta Jezusa

Bog vse vodi.
Ob svojem času
vse postavlja na pravo mesto.
(Franc Perko)

20. 08. – 27. 08.

NEDELJA

*

20. 08. 2017 * 20. MED LETOM * Bernard, opat, c.u.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Milko ZEVNIK in starše
+ Valentina BRUNŠKA
+ Ivanko SKAZA
* maš.: J.K., V.A., S.P.
+ Marijo in Bernarda ZALOŽNIKA ter starše

PONEDELJEK * 21. 08. 2017

* Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof

POLZELA 7.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER

TOREK * 22. 08. 2017

* Devica Marija Kraljica * Fabricijan in Filibert

POLZELA 19.00 … za + Ludvika in Angelo CIZEJ
… za + Bojana RIZMALA

SREDA * 23. 08. 2017

* m.: J.K., S.P.

* Roza iz Lime, devica, redovnica * Justinijan

POLZELA 7.00 … za + Antona, Pavlo in Kristino NÓVAK

ČETRTEK * 24. 08. 2017

* Natanael (Jernej), apostol * Herman, samotar

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Viktorja BELOGLAVCA st. (obl.)
… za + Danijela HROVATA
… molitev za duhovne poklice

PETEK * 25. 08. 2017

* maš.: J.K., V.A.

* Ludvik IX. Francoski, kralj * Jožef Kalasanc

POLZELA 19.00 … za + Rudija VIDMAJERJA (obl.), Rozalijo, Danija
… za + Karla ZAVRŠNIKA
* maš.: J.K., G.B.

SOBOTA * 26. 08. 2017

* Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica
G.OLJKA 10.00 … po namenu romarjev
ANDRAŽ 15.00 … za blagoslov in srečo v zakonu (poročna)
POLZELA 19.00 … za + Avgusta ARHA (obl.)
… za + Matija TURNŠKA
* maš.:
… udeležba in sodelovanje župnijskih sodelavcev

NEDELJA

*

J.K., G.B.

27. 08. 2017 * 21. MED LETOM * Monika, mati

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ludvika in Marka MEKLAVA – v zahvalo Mariji
+ Marijo ŽELEZNIK
* m.: J.K., S.P.
+ Angelo (obl.), Vincenca, ostale ZAGORIČNIKOVE
+ Jožeta in Angelo GOVEDIČ
* maš.: J.K., V.A.

Čas je način, kako biva ustvarjeno.
Zato zna Bog čakati,
dokler stvarem ne pride njihov čas –
čas, ki jim ga je sam določil.

(Romano Guardini)

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti
ženin Dejan Cokan, Parižlje in Kaja
Blagotinšek, Andraž.
V Zemlja postane nebeška,
če drug z drugim dnevno praznujeta
ljubezen in se ne naveličata
ležišča pripraviti s cvetlicami.
Zemlja postane nebeška,
če drug za drugega ohranjata
čarovnijo in si dasta prostor,
da sta takšna in nič drugačna.
Zemlja postane nebeška,
če drug pred drugim preženeta
vse grenke besede in s smehom
spremenita trnje v vrtnice.
Zemlja postane nebeška,
če si delita veselje nad soncem,
pticami in ljudmi
in vsemi čudeži življenja.
Zemlja postane nebeška,
če si ostaneta zvesta
do zadnje obale življenja,
v nesmrtno ljubezen.
P. Bosmans
V sredo, 23. avgusta bo dan spomina na
žrtve vseh totalitarnih režimov.
V soboto, 26. avgusta bo na Polzeli
večerna maša darovana tudi za župnijske sodelavce. Kmalu se bo namreč
pričelo novo pastoralno in veroučno
leto, pa za uspešno delo molitev in
blagoslov nikakor ne bosta odveč.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Blagotinšek, Andraž 64/a,
oz. prijatelji novoporočencev Kaje in
Dejana. Na Polzeli: Založe.

DUHOVNE VAJE

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 .
ROMANJE

V nedeljo, 3. septembra ob 10. uri bo
na Brezjah praznovanje 110-letnice
kronanja milostne podobe Marije Pomagaj. Maševal bo ljubljanski nadškof
Stanislav Zore. Na predvečer praznovanja bo po večerni maši procesija po
vasi in ob 20.30 koncert Slovenskega
okteta.
Ob stoletnici Marijinih prikazovanj v
Fatimi, bo 3. septembra ob 14. uri v
Brestanici, slovenskem Lurdu, vsakoletno srečanje bolnikov, invalidov in
ostarelih. Srečanje celjske škofije ima
vseslovenski značaj.
KULTURA

V petek, 25. avgusta ob 20. uri bo zadnji koncert v sklopu Poletnih večerov
na gradu Komenda. Nastopal bo Uroš
Perić. Vstopnice po 15. € na TIC Polzela ali preko Eventima.
V nedeljo, 27. avgusta bo v Andražu
tradicionalna glasbena prireditev
»Družina poje«. Ob 14.30 v šotoru na
športnem igrišču pod cerkvijo. Vstop
prost. Dogajanje na prireditvenem
prostoru pa bo tudi že v soboto zvečer
in v nedeljo po »Družina poje«.
ŽU Polzela, http://zupnija-polzela.rkc.si/

