Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
27. maj

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus je pristopil
in jim spregovóril:
»Dana mi je vsa oblast
v nebesih in na zemlji.
Pojdite torej in
poučujte vse narode.
Krščujte jih v imenu Očeta
in Sina in Svetega Duha
in učite jih izpolnjevati vse,
kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami
vse dni do konca sveta.«
(Mt 28, 18-20)

Hvala, Bog Oče, da si se nam razkril
preko svojega Sina.
Hvala za Sina, da nam je postal enak
in da je prišel odkupit naše grehe,
hvala za Svetega Duha,
ki ostaja vedno z nami.
Prosimo te,
da bi znali živeti
v tem trojstvu
in da bi v
vse svoje odnose
vključevali tudi
tebe, o Gospod.
Amen.
Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B

Krst, o katerem govori Jezus svojim
apostolom, ima čisto določen pomen.
Potopiti narode v ime Očeta, Sina in
Svetega Duha pomeni nagovarjati jih,
da se puste preoblikovati po Svetem
Duhu, ki želi v slehernem človeku
uresničiti Božje posinovljenje, ga s
tem posinovljenjem seznanja in slehernega privede do tega, da spozna,
kako je tudi on sam v resnici sin Boga.
Vendar dejavnost Svetega Duha ne
more biti magična. Sveti Duh ne more
delovati drugače kot pri tistih, ki se

mu dajo voditi. Treba je vedeti, da
KRST
vsakega človeka prav ta pripravljenost
Pojdite torej in naredite
za Božji poduk neizogibno vodi v
vse narode za moje učentrpljenje s Kristusom, šele potem bo
ce.
Krščujte
jih
v imenu Očeta in Sina
lahko z njim v slavi.
in Svetega Duha (Mt 28,19).
Z nekaj besedami je težko izraziti pomembnost tega, kar so delali apostoli, Sveto pismo nam razodeva: Bog je
ko so krščevali narode. Poverjena jim Oče, Sin in Sveti Duh. Teologija nam
je bila služba ponovnega ustvarjanja poskuša pomagati razumeti Boga in
ali prerajanja, ki ga prinaša Jezusov zato govori o 'Sveti Trojici', 'troediDuh. Bolj ko bodo učenci ubogljivi, nem' Bogu. Izraz nam povzroča prelažje se bo vse narode dalo vključiti glavice. Za nas eden ne more biti
v članstvo ene same Očetove družine trije in obratno.
in jih narediti podobne njegovemu Zapletov pa s tem še ni konec! Ker
edinorojenemu Sinu.
pač ne moremo misliti na Boga, ne
Čisto logično pride na vrsto še zadnje da bi mu pridali telo, kakršno je naše,
Jezusovo naročilo: 'Učite jih spolnje- imamo pred očmi ali neko osebo s
vati vse, kar koli sem vam zapovedal.' tremi glavami ali pa starčka z belo
V kolikor se bodo narodi dali poučiti brado, ki ima ob sebi mladega moža
oziroma bodo po svojem krstu sprejeli z dolgimi temnimi lasmi in nad glavo
preoblikovanje po Svetem Duhu, bo- belega goloba. In kako naj bodo stado iz tujcev postali sinovi. Ves smisel rec, mladi mož in golob ena oseba?
je v tem, da bodo ljudje mogli že iz Sveto pismo se izogiba takim umezunanjega obnašanja apostolov opa- telnim domišljijskim predstavam in
ziti, da so to ljudje, ki se puste voditi nam kaže Boga v delovanju, kot Očeta,
Duhu, na njih se izkustveno vidi de- kot Sina in kot Svetega Duha.
lovanje in notranja prisotnost Duha.
Kako je mogoče, da so trije eno in
V primeru, da bi apostoli izgubili po- eden trije, ni pomembno. Važno je
gum zaradi obsežnosti naloge, in še čudovito sporočilo tega razodetja:
zato, da bi nam pomagal, da bi jim Bog ni kakšen samotar, temveč skuplažje zaupali glede poslanstva, jim je nost ljubezni.
Jezus dal še tole obljubo: 'In glejte, jaz
sem z vami vse dni do konca sveta.' Samotar, zaprt v svojo neskončno
Odslej vse poteka čisto drugače. Ali mogočnost, bi nam vzbujal strah.
ni tudi nam lažje govoriti o Bogu v Bog pa je skupnost. Je družina. Je
ozračju ljubezni, ki jo on sam nav- potreba, odprtost, sprejemanje drudihuje in ki je v našem srcu po vzgi- gega. Bog je ljubezen.
bih, ki dajejo polet našemu duhu,
ter po navdihih, ki narekujejo naše Ljubezen pa nikoli ne vzbuja strahu.
Ljubezen priteguje in opogumlja.
odločitve?
T. Kompare

Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj

27.5..

NEDELJA
POLZELA

28.5..

7.0

- SVETA TROJICA * bl. Alojzij Grozde, muč.

ANDRAŽ

9.00

POLZELA 10.00

* šmarnice

ANDRAŽ 16.00 šmarnice

PONEDELJEK * German Praški, škof * Just Španski, škof

* šmarnice

POLZELA 7.00 … za + Albina K. in ostale
POLZELA 19.00 … za + Janka K.
29.5..

TOREK * Maksim Emonski, škof * Maksimin Trierski, škof
POLZELA 19.00 … za + Ivana in vse v družini V.
… za + Slavico Š. (8. dan)

30.5..

SREDA * Kancijan in drugi oglejski mučenci * Ivana Orleanska

* šmarnice
* maš.: J.K., S.P.

* šmarnice

POLZELA 7.00 … za + Jožeta P. (8. dan)
POLZELA 19.00 … za + Marico in Jožeta P.
31.5..

ČETRTEK * SV. REŠNJE TELO IN KRI
ANDRAŽ 18.00 …
…
…
POLZELA 19.00 …
POLZELA 19.30 …
…

1.6..
1

1

3.6..
1

* maš.: J.K., V.A.

PETEK * Justin, mučenec * Janez Krstnik Scalabrini, škof, red. ustanovitelj
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA
POLZELA

2.6..

* Obiskanje Device Marije

za + Jožeta M. (obl.) in mamo Angelo
za + Ivana V.
po maši telovska procesija
adoracija pred Najsvetejšim
za + Marijo in Franca P.
po maši telovska procesija

17.30
18.00
18.30
19.00

…
…
…
…
…
…
19.45 …

molitev pred Najsvetejšim – v čast Srcu Jezusovemu
za + Martina S.
molitev pred Najsvetejšim in blagoslov z Najsvetejšim
za + Rastislava S. (obl.)
za + Zvonka O.
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., J.B., P.K.
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * Marcelin in Peter, mučenca * Erazem, škof * Nikefor
ANDRAŽ 10.00 … v čast Srcu Marijinemu - litanije in blagoslov
G.OLJKA 17.00 … za srečo in blagoslov v družini
POLZELA 19.00 … za + Petra (obl.) in Marijo K.
… za + Žana
* maš.:

NEDELJA

J.K., V.A.

* 9. MED LETOM * Karel Lwanga in drugi ugandski muč.

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 10.00 … za
… za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

žive in rajne farane
+ Franca R., Mojco G., Darjo A.
+ Ferda K., mamo Marijo, Silvota O.
+ Martina U. (obl.) in Marijo D.
+ Antona in Matildo R.
* J.K., A.Š., P.K., V.A.
+ Vesno S. (obl.) in Dragico T.
+ Staneta in Ano P.
+ starše V.
* maš.: T.H., J.B., P.K.

OBVESTILA - VABILA

MOLITEV PRVOOBHAJANCA

To nedeljo, 27. maja ob 10. uri bo na K tebi, Gospod, prihajam z živo vero,
Polzeli prvo sveto obhajilo. Veselimo s trdnim zaupanjem
se z družinami prvoobhajancev.
in z gorečo ljubeznijo.
Prosim, naj bo moje prvo sveto
To nedeljo, 27. maja ob 16. uri bo pri obhajilo blagoslovljena postaja v
križu na vrhu Sevčnika šmarnična življenju cele naše družine.
pobožnost.
Daj mi moč, da bom hodil po pravi poti.
V četrtek, 31. maja bosta po mašah v Tvoje usmiljenje in tvoje odpuščanje naj
Andražu (18.00) in na Polzeli (19.30) mi pomagata nositi bremena življenja.
Pomagaj mi, da bom vedno zbran.
telovski procesiji. Udeležite se!
Po svetosti, ki jo bo pri obhajilu
V petek, 1. junija (prvi v mesecu) bo v posvetila tvoja navzočnost, naj rastem
Andražu ob 16.30 priprava in prva v zvestobi, gorečnosti in veselju.
spoved za prvoobhajance. Ob 17.30 Reši me notranje krhkosti in vsega,
izpostavitev Najsvetejšega, molitev in kar me vleče navzdol.
izročitev Srcu Jezusovemu, potem Reši me grehov, ki jim želim ubežati,
maša, tridnevnica pred 1. obhajilom. pa jih vseeno delam.
V petek, 1. junija bo na Polzeli češčenje Pri svetem obhajilu me prenovi, da
bom tak, kakršnega me želiš imeti.
Srca Jezusovega ob 18.30.
Popolnoma zaupam vate.
V soboto, 2. junija bo tridnevnica za Vsega se ti izročim.
andraške prvoobhajance ob 10. uri. Ti si moja resnica.
Po pobožnosti v čast Srcu Marijinemu Ti si moja moč.
bo vaja za nedeljsko slovesnost.
Amen.
V nedeljo, 3. junija ob 10. uri bo v KULTURA
Andražu 1. sveto obhajilo za 13 tretješolcev. Veselimo se s prvoobhajanci. V soboto, 2. junija ob 20. uri bosta na
gradu Komenda nastopili glasbeni
V nedeljo, 3. junija popoldne druženje skupini DRAŽ in gostje, Klapa Šufit.
družin zakonske skupine Jeruzalem.
V sobota, 9. junija, ob 18. uri bo na
V nedeljo, 3. junija ob 19. uri vabi škof
Stanislav v Celjsko stolnico k maši in gradu Komenda 20. srečanje malih
na telovsko procesijo po mestu od vokalnih skupin.
stolnice do Marijine cerkve.
V sobota, 16. junija ob 19. uri bo v
Andražu prireditev ob prevzemu
SKRB ZA CERKEV
novega gasilskega vozila AC 24/50
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. in v nadaljevanju praznovanje pod
Andraž: starši prvoobhajancev; Na šotorom z Ansamblom Stil. Gost večera bo Klapa Skala.
Polzeli: Orova vas.

