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Po: Gradiva za animatorje
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Reče jim: »Kaj pa vi pravite,
kdo sem?« Spregovoril je
Simon Peter in rekel:
»Ti si Kristus, Sin živega Boga.«
Jezus mu je odgovoril:
»Blagor ti, Simon, Jonov sin,
zakaj meso in kri ti nista tega
razodela, ampak moj Oče,
ki je v nebesih. Pa tudi jaz
tebi povem: Ti si Peter (Skala)
in na to skalo bom sezidal
svojo Cerkev in peklenska
vrata je ne bodo premagala.
(Mt 16, 15-18)

Sveti apostol Peter, obračamo se nate.
Izprosi nam, da bi zmogli
Jezusu Kristusu zvesto slediti.
In če ga bomo kdaj z dejanji zatajili,
nam pomagaj, da se bomo pokesali
in vrnili v njegov dobrotljivi
Božji objem.
Tako bomo z njim
lahko na novo začeli
pot zvestobe
in prijateljstva
ter bomo nekoč
deležni večne sreče
v nebesih. Amen.

Danes smo pri maši slišali znameniti
odlomek iz Matejevega evangelija,
kjer Peter v imenu ostalih apostolov
izpove vero v Jezusa z besedami: "Ti
si Kristus, Sin živega Boga." Jezus pa
mu na to odvrne: „Blagor ti, Simon,“
blagor ti, zaradi vere, ki je v tebi Božji
dar, ter nadaljuje: „Ti si Peter in na
tej skali bom sezidal svojo Cerkev.“
Papež Frančišek je takole razložil
pomen Jezusovega preimenovanja
Simona v apostola Petra: ime Peter

se v Jezusovem jeziku glasi 'Kefa', kar
pomeni „skala“ in Sveto pismo tudi
Boga pogosto poimenuje s 'skalo'.
Zdaj Jezus to ime nadene Simonu,
in to ne zaradi njegovih človeških
vrlin ali zaslug, temveč zaradi njegove
pristne in trne vere, ki mu je bila
podarjena od Boga. In prav na skali
trdne vere lahko Jezus zgradi svojo
Cerkev, skupnost resnično vernih
ljudi. Gre za vero, ki temelji na živem
odnosu z Jezusom v ljubezni in zaupanju. Na trdnem temelju Petrove
pristne vere, podobne skali, namerava
Jezus zgraditi svojo Cerkev.
Podobno, kot se je zgodilo Petru, se
danes dogaja tudi vsakemu kristjanu,
ki zori v pristni veri v Jezusa Kristusa. Papež Frančišek pravi: „Današnji
evangelij zastavlja vprašanje tudi
vsakemu od nas. Če Gospod najde v
našem srcu vero – ne rečem popolno
– temveč iskreno, pristno, potem vidi
tudi v nas žive kamne za graditev
svoje skupnosti. V tej skupnosti je
temeljni in edinstveni kamen Kristus.
S svoje strani pa je Peter kamen, v
kolikor je vidni temelj edinosti Cerkve.
Vendar je tudi vsakdo, ki je krščen,
poklican ponuditi Jezusu svojo - četudi
ubogo, vendar iskreno - vero, da lahko
Jezus sam dandanes na vseh koncih
sveta nadaljuje z gradnjo svoje Cerkve.“
Jezus tudi danes sprašuje nas, njegove učence: „Kaj pa vi pravite, kdo
sem?“ Kaj mu bomo odgovorili?
Po oddaji : http:/
/radio.ognjisce.si/sl/157/aktualno/14606/

SKALA

Ta gmota kamenja je
postala skala. Vendar
se to ni zgodilo samo
od sebe. Potreben je
bil Božji poseg, kakor
pri apostolu Petru, ki je v luči Svetega
Duha v Jezusu prepoznal Mesija. Ta
poseg je potreben v vsakem človeku,
ki se želi iz preprostega kamna spremeniti v mogočno skalo. Potrebna
je moč in milost Jezusa Kristusa. On
nam daje moč, da iz svojih slabih in
dobrih lastnosti naredimo res nekaj
velikega za Gospoda. Naša osebna
vera brez njegove milosti je nemogoča. Odprimo mu svoja srca.
O MOLITVI

Obstaja veliko poti molitve. Nekateri hodijo
samo po eni, drugi po vseh.
Obstajajo trenutki žive gotovosti:
Kristus je tukaj,
govori v naši notranjosti.
V drugih trenutkih Kristus molči,
je nepoznan, v daljavi …
Molitev v svojih neštetih oblikah
je za vse ljudi prehod k življenju.
To življenje ne prihaja iz nas samih,
temveč od drugod.
(br. Roger Schutz)

Vsi svetniki gojijo veliko pobožnost
do svete Device;
nobena milost ne pride iz nebes,
ne da bi šla skozi njene roke.
(sv. Janez Maria Vianej)

27. 08. – 03. 09.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 28. 08. 2017

* Avguštin, škof, cerkveni učitelj

POLZELA 7.00 … za + Jožeta in Ivanko KAČ
… za + Albina KUHARJA

TOREK * 29. 08. 2017

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

* Mučeništvo Janeza Krstnika * Bronislava, red.

POLZELA 19.00 … za + Frančiško DROBNAK, vse DROBNAKOVE
… za + Vinka (1. obl.) in Erno SMOLE
… za + Milana VASLETA
* m.: J.K., V.A., S.P.

SREDA * 30. 08. 2017

* Feliks (Srečko), muč. * Alfred Ildefonz Schuster

POLZELA 7.00 … po osebnem namenu župljanke

ČETRTEK * 31. 08. 2017
1

PETEK * 01. 09. 2017
1

ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.15 …
…
…

* Egidij (Tilen), o. * Brezjanska Mati božja – obl. kronanja

za + rodbino VAGA, PETELINŠEK, JERIN
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., S.P.
za + Frančiška ZUPANA (1. obl.)
za + družino DUŠIČ
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., G.B., V.A.

SOBOTA * 02. 09. 2017
1

* Marjeta, dev. muč. * Janez Postivec, patriarh

ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana VERDEVA
POLZELA 19.00 … za + Ivana in Matildo PADER in Avgusta
… za + Avgusta PLASKANA (1. obl.)

NEDELJA
1

* Rajmund Nonat, red. * Nikodem, Jezusov uč.

ANDRAŽ 18.00 … v zahvalo za zdravje
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za blagoslov in varstvo v novem šolskem letu
… za + Alojza CIMPERMANA (obl.)
… za + Milana BASTAŠIČA (8. dan)
* maš.: J.K., V.A., G.B.

*

* maš.: J.K., G.B.

03. 09. 2017 * 22. MED LETOM, ANGELSKA * Gregor V.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana in Martina DUŠIČA
+ Antona BRINOVŠKA ml. (obl.)
* m.: J.K., S.P.
+ Antona in Terezijo OREL, Jožeta PRISLANA
+ Ivanko ROJŠEK (obl.), Ivana in Jožefo
+ Antona MEŠIČA
* maš.: J.K., V.A., S.P.

OBVESTILA - VABILA

Ob začetku šolskega leta 2017/18
kličemo božji blagoslov na učence,
učitelje in druge delavce v procesu
izobraževanja in vzgoje mladih!
V četrtek, 31. avgusta bodo po obeh
mašah molitve za duhovne poklice
pred izpostavljenim Najsvetejšim.
Sledil bo blagoslov z Najsvetejšim.
V četrtek, 31. avgusta bo po maši in
molitvi za duhovne poklice na Polzeli
srečanje katehistinj.
V petek, 1. septembra dopoldne bo
obisk bolnikov po domovih. Sporočite, prosim, če bi tudi pri vaši hiši
želel kdo prejeti zakrament SRT, pa
ga doslej ob prvih petkih še nismo
obiskali.
V petek, 1. septembra pred mašama
bo v Andražu (17.30) in na Polzeli
(18.45) pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. Priložnost za spoved.
Veroučno leto z rednimi veroučnimi
urami bomo pričeli sicer v nedeljo,
10. septembra že ta petek, 1. septembra od 12. do 15. ure pa bo v župnijski
pisarni na Polzeli prva možnost za
nakup veroučnih knjig, zvezkov in
drugih pripomočkov za vse letnike.
V nedeljo, 3. septembra bo krščena
Iza J., Andraž. Zavetnica sv. Elizabeta.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Brezovnik, Dobrič 13,
Meklav, Dobrič 20, Ježovnik, Dobrič
19/c. Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

NAŠA MOLITEV 2017

SEPTEMBER – Da bi naše
župnije prežemal misijonski duh in bi postale kraji,
kjer medsebojno izražamo
vero in udejanjamo ljubezen. Molimo!
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 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.
V soboto, 16. septembra bo letošnja
Stična mladih. Posebni prevoz: izpred
Doma krajanov Andraž ob 7.40 uri;
izpred cerkve na Polzeli ob 7.50 uri.
Prijave pri katehistinji Andreji ali
župniku j.kovacec@gmail.com.
KULTURA

Kulturno društvo Andraž preko svojega odbora Družina poje, danes, 27.
avgusta, ob 14.30 organizira tradicionalno 34. družinsko petje pod
motom 'Peli so jih mati moja'. Prireditev bo pod šotorom na igrišču v
Andražu nad Polzelo. Nastopilo bo
15 družinskih pevskih skupin iz različnih krajev Slovenije. Po prireditvi
bo družabno srečanje pevcev in poslušalcev z ansamblom Toneta Rusa.

