Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
3. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
On pa se je obrnil in Petru rekel:
»Pojdi od mene, satan!
V spotiko si mi, ker ne misliš
na to, kar je Božje, marveč
na to, kar je človeško.«
Takrat je Jezus rekel
svojim učencem: »Če hoče
kdo priti za menoj,
naj se sam sebi odpove
in vzame svoj križ
ter hodi za menoj!
Zakaj, kdor hoče svoje
življenje rešiti, ga bo izgubil.
Kdor pa svoje življenje zavoljo
mene izgubi, ga bo našel.
(Mt 16, 23-25)

Vera v angele, ki nam jih pošilja Bog,
je vera polna upanja. Je prijaznejša,
z več zaupanja. V nobeni situaciji
ne ostanemo sami. Bog vedno in
povsod gleda na nas. Ko ga prosimo
– ali tudi tedaj, ko se
njemu samemu to
zdi potrebno –
nam pošlje angela,
ki ga potrebujemo,
da bi se naše
življenje uresničilo.
Po Anselm Grün, Ti si moj angel

Kristus v evangelijskem odlomku napoveduje svoje trpljenje, Peter pa ga
po razodetju človeške pameti odvrača.
Nasprotje se tako zaostri, da Jezus
imenuje Petra kar satana. Očita mu,
da ne misli na to, kar je Božje, marveč
na to, kar je človeško.
Peter se pri tem ni zavedal, da bi bilo
v njegovih mislih kaj napačnega. Prepričan je bil, da so pravilne in dobre.
Saj vendar ne gre, da bi bil Kristus,
Sin živega Boga, deležen trpljenja!
Če mu kaj takega preti, ga je treba
odločno odvrniti. Pa je bila ravno ta
namera zelo človeška in prav nič Bož-

ja. Ni je navdihoval nebeški Oče, ampak Petrovo meso in kri.
Kaj podobnega se zna dogajati tudi
med nami.
Zvedelo se je, da želi škof župnika
premestiti. Nekaj gorečih faranov,
prepričanih, da zagovarjajo Božjo
stvar, se je uprlo. Obnovil nam je cerkev, nabavil zvonove, mladino ima
za seboj, ne damo ga! Ščuvali so vernike, na škofijo pošiljali protestna
pisma, župnika nagovarjali, naj škofa
ne poskuša, grozili, da bodo zazidali
cerkvena vrata … Nebeški Oče jim
tega najbrž ni narekoval.
Kdo ve, če ne gre za nekaj podobnega,
ko je med kristjani govora o odpravi
duhovniškega celibata. Pravijo, da želijo dobro Cerkvi, ker bi potem imela
več poklicev, dobro pa tudi duhovnikom, ker bodo živeli lažje in veliko
bolj človeško. Ali bi bilo po odpravi
celibata res več poklicev, ne ve nihče.
Ko gre pa za »lažje in bolj človeško
življenje«, ni treba imeti preveč tenka
ušesa, da zaznamo prišepetavanje
mesa in krvi.
Kako prepoznamo, kdaj nam govori
nebeški Oče, kdaj pa meso in kri?
Morda iz Jezusovih besed, da življenje
najde tisti, ki ga zaradi njega izgubi.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Cerkev ni carinska postaja.
Cerkev je Očetova hiša,
v kateri je prostor za vsakega
z njegovim težavnim življenjem.
(papež Frančišek)

ANGELI VARUHI

Češčenje angelov varuhov je
postajalo po Jezusovi smrti
vse bolj izrazito; na Zahodu
je to opaziti zlasti od 9. stol.
naprej.
V liturgiji je bilo to češčenje tedaj in
do 15. stoletja povezano še s praznikom sv. Mihaela 29. sept. Poseben
praznik angelov varuhov pa je nastal
najprej v Španiji v 15. stoletju. Od tam
se je razširil v Francijo, pa tudi v druge
kraje. Ker liturgične knjige, ki jih je
izdal papež Pij V. (umrl 1572), niso
vsebovale nobenega posebnega praznika angelov varuhov, je Gregor XIII.
leta 1582 ta praznik posebej dovolil
škofiji Valencia kot praznik z lastnimi
duhovnimi dnevnicami. Pavel V. je
1608 dovolil za vso Cerkev rimskega
obreda obhajanje praznika angelov
varuhov na dan po sv. Mihaelu, torej
na 2. oktober. Na prošnjo poznejšega
cesarja Ferdinanda II. je isti papež
ukazal obhajanje praznika za vse
dežele tedanjega rimsko-nemškega
cesarstva, torej tudi za slovenske;
Klemen IX. pa je leta 1667 določil,
naj bo praznik angelov varuhov na
prvo nedeljo v septembru in naj se
obhaja z osmino. Pri nas je ta nedelja
dobila ime angelska. Klemen X. je leta
1670 praznik angelov varuhov ukazal
za vso Cerkev in ga nastavil spet na
2. oktober. V naših krajih, pa tudi drugod v avstrijskih deželah, so tudi še
po odloku Klemena X. god angelov
varuhov praznovali na prvo nedeljo
v septembru, sam god v vsej zahodni
Cerkvi pa se je v koledarju zapisal 2.
oktobra.
P. Crivellaro, Komentar k psalmom in hvalospevom

03. 09. – 10. 09.

NEDELJA
1

*

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.

PONEDELJEK * 04. 09. 2017

* Rozalija Sicilska, dev. * Mojzes, prerok

POLZELA 7.00 … za + Ivanko ČEDE in Štefana VEBRA

TOREK * 05. 09. 2017
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…
…

* Mati Terezija, red., redovna ustanoviteljica

za + Ano REPOTOČNIK (30. dan)
za + Zofijo KLEMENČIČ
za + Rozalijo in Andreja KORBERJA
za + Stanislava GROBELŠKA
v dober namen

SREDA * 06. 09. 2017

* maš.: J.K., S.P.

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

* Zaharija, prerok * Favst, mučenec

POLZELA 7.00 … za + Bogomira in Marico ŠIPEC

ČETRTEK * 07. 09. 2017

* Marko Križevčan, mučenec * Regina, dev., muč.

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marjana PEHARDA (1. obl.), Terezijo, Alojza KOLMANA
… za + TONAČEVE
* maš.: J.K., G.B.

PETEK * 08. 09. 2017

* MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren * Serafina, v.

POLZELA 7.00 … v zahvalo
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana KRAJNCA, vse REPINOVE in TAJNŠEKOVE
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Slavka HADŽIČA
… za + Marijo PIHLER
* maš.: J.K., V.A.

SOBOTA * 09. 09. 2017

* Peter Klaver, jezuit, misijonar * Friderik Ozanam

G.OLJKA 11.00 … po namenu romarjev
ANDRAŽ 18.00 … za + Srečka BRINOVŠKA, Antona, Ivanko BRINOVŠEK
POLZELA 19.00 … za + Stanka PODBREGARJA

NEDELJA

*

10. 09. 2017 * 23. MED LETOM, KRIŽEVA * Nikolaj T.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Antona, Angelo VOGRIN, Marjano, Rudolfa CEVZARJA
… za + DOMNETOVE in SREDENŠEKOVE
* m.: J.K., S.P.
POLZELA 10.30 … za + Romea TAVČERJA in stare starše TAVČER
… za + Ano VASLE in Nejčija
… za + Marijo SVETKO
* maš.: J.K., V.A., S.P.
… maša ob začetku veroučnega leta
G.OLJKA 15.00 … za vse + ROGELŠEKOVE - 30 obl. smrti Jožeta JEŽOVNIKA

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 3. septembra bo krščena
Iza J., Andraž. Zavetnica sv. Elizabeta.
Prve tri nedelje v septembru se bo
cerkev na Slovenskem pripravljala
na praznik A. M. Slomška (24. sep.).
V četrtek, 7. septembra s pričetkom
ob 9. uri bo v Celju Pastoralni tečaj.
Vsebinsko bo sledil misli postnega
škofovskega pisma, torej o krstu in
posredovanju vere iz starejše v mlajše
generacije. Lepo vabljeni!

VEROUK - URNIK

Ta teden bo več priložnosti za nakup
veroučnih knjig in za prijavo prvošolcev: na Polzeli v župnišču, v ponedeljek od 10. do 16. ure, v torek od 13.
do 15. ure in v petek od 12. do 16. ure;
v Andražu v župnišču v četrtek in
petek od 17. do 18. ure. Veroučno leto
pričnemo v nedeljo, 10. septembra, z
mašama (Andraž 9.00, Polzela 10.30),
veroučna srečanja pa v ponedeljek,
11. septembra in dalje po urniku:

V petek, 8. septembra bodo pri večerni
maši na Polzeli sodelovali vsi organisti. Po maši z njimi še sestanek.
V soboto, 9. septembra bo v Petrovčah
škofijski molitveni dan za duhovne
poklice. Pričel se bo ob 10. uri.
V nedeljo, 10. septembra bosta krščena Liam S., Liboje in Alja P., Polzela.
Zavetnika sv. Viljem in sv. Adelina.
Škofje: 'Tema pastoralnega leta 2017
/ 2018 bo 'Prenos vere v družini'.
ZAKONSKA SKUPINA

V torek, 19. septembra bo po večerni
maši srečanje zakonskih parov, ki bi
se želeli vključiti v novo zakonsko
skupino. To srečanje bo informativnega značaja, pogovor o delovanju
skupine in iskanje najprimernejšega
termina za poznejša redna srečanja.

STIČNA MLADIH 2017

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.
Prispevek za organizacijo dogodka v
Stični, prevoz, cestnino in drugo: 10 €.
Prijave pri katehistinji Andreji ali
župniku j.kovacec@gmail.com.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Jelen, Andraž 15, Pižorn,
Andraž 14, Tomašek, Andraž 16/d.
Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

»Žena te gleda po televiziji. Sprašuje, kam si
dal polico za življenjsko
zavarovanje.«

