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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Njim pa je rekel:
»Ali se sme v soboto
delati dobro ali zlo,
življenje rešiti ali uničiti?«
Ti pa so molčali.
Jezno jih je premeril z očmi in
žalosten nad zakrknjenostjo
njihovih src rekel človeku:
»Iztegni roko!«
Iztegnil jo je in
roka je bila ozdravljena.
(Mr 3, 4-5)

Naj bom zvest, Gospod, z nitko upanja
in z malo čistosti. To je vse, kar iščem.
Naj bom zvest, Gospod, z vinom iz
tvojega keliha, vsakodnevnim kruhom.
To je vse, čemur sledim.
Naj bom zvest, Gospod, s kančkom
veselja in z okusom sreče.
To je vse, čemur pojem.
Naj bom zvest, Gospod, s tvojim
imenom na mojih ustnicah.
To je vse, za kar sem čuječ.
Naj bom zvest, Gospod,
s sprejetjem
tvojega diha s tem
nepovratnim darom.
To je vse, kar ljubim.

Ali se nam ne dogaja, da ob zaposlenosti in ihtavi dejavnosti pozabljamo
na bistveno? Naši dnevi so izpolnjeni
z neštetimi obveznostmi, naš rokovnik
je prepoln in včasih v njem že zmanjkuje prostora, kamor bi vpisali naloge,
ki nas še čakajo. Dnevi, tedni, meseci
nam minevajo v zasopli naglici. Potem
se pa kakšen večer nenadoma zdrznemo in zavemo, da smo ob vsem
tem pozabili in zanemarili bistveno.
Ugotovimo, da smo si vzeli premalo

časa zase, za družino, tihoto, molitev,
predvsem pa za sočloveka, za obisk,
na katerega je kdo spet zaman čakal.
Takrat se navadno vključi naš samoobrambni mehanizem. Takoj imamo
pri roki vsakovrstne izgovore: »Saj
nimam časa. Toliko dela je.« Najpogostejše opravičilo! Kolikokrat nam
prav pride! A če bi bili res iskreni, bi
morali oddati še eno kratko besedico:
nimam časa zate. Kajti vsak dan imamo vsi zemljani do sekunde enak
odmerek časa: 24 ur. Izgovor 'Nimam
časa' pomeni torej: Nekdo drug je
zame pomembnejši, nekaj drugega
sem postavil na prvo mesto. Toliko
imam časa za nekoga, kolikor je tisti
človek zame vreden.«
»Sin človekov je Gospod tudi sobote,«
je rekel Jezus. To se pravi: Gospod in
gospodar naših delovnih in prazničnih dni, gospodar našega časa. Nismo
si sami izbrali, kdaj hočemo priti na
svet, in tudi čas našega odhoda nam
je neznan. Nekdo drug je gospodar
našega časa.
V resnici ne potrebujemo več časa,
ampak modrosti, da bi vse ure prav
izrabili. Nekaj ur moramo prihraniti
za stvari, ki niso ukaz in dolžnost: za
tihoto in zbranost, za igro in razvedrilo, za ljudi ob poti našega življenja,
ki potrebujejo človeka. Vsaka ura je
kot košček njive, ki bi jo morali preorati in v brazde posejati ljubezen,
take misli in besede, ki bodo obrodile
dober sad.
Bogdan Dolenc, Sejalec

KRST

Ta zaklad pa imamo v
lončenih posodah, da
bi bila ta presežnost
moči Božja in ne iz
nas. (2 Kor 4,7)
Zaklad je Božja beseda.
Lončene posode smo mi, Cerkev.
Mi pa nismo radi lončene posode,
zato poskušamo na vse načine in z
vsemogočimi utemeljitvami zaščititi
lončevino z oklepom človeške moči.
Toda pod železom »zaklad« izgublja
jasnost, moč oznanjevanja in
pričevanja ter prodornost.
Kljub temu se le redkokdaj zgodi, da
bi znova začeli uporabljati lončevino
iz prepričanja. Največkrat mora
posredovati Bog z macolo zgodovine.
Papeška država se v času bojev za
združitev Italije ni »predala«,
temveč jo je osvojila vojska ...
Italijanska krščanskodemokratska
stranka je zaradi številnih
nepravilnosti že skoraj propadla, ko
so škofje še vedno priporočali
vernikom, naj jo volijo ...
Ko so posode spet lončene, se
pojavi strah, da se bodo razbile.
V resnici pa zaklad spet dobi svojo
moč: stoletja papeži niso bili več
tako oznanjevalsko močni kakor po
padcu papeške države.
Kdo bi vedel? Mogoče bo vangelij,
ko bo odpadel oklep »Bi rad šel k
birmi? Bi se rada cerkveno poročila?
Potem ...«, tudi za otroke in mladino
spet postal dobra novica za življenje.
Tonino, Lasconi, 365+1 dan s Teboj
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NEDELJA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 10.00 … za + Franca R., Mojco G., Darjo A.
… za + Ferda K., mamo Marijo, Silvota O.
… za + Martina U. (obl.) in Marijo D.
… za + Antona in Matildo R.
* J.K., A.Š., P.K., V.A.
POLZELA 10.30 … za + Vesno S. (obl.) in Dragico T.
… za + Staneta in Ano P.
… za + starše V.
* maš.: T.H., J.B., P.K.
G.OLJKA 15.00 … po namenu romarjev, bibličnih skupin

PONEDELJEK * Peter Veronski, red., muč. * Kvirin iz Siska, šk., muč.
POLZELA

5.6..

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

7.00 … za + Rozalijo (obl.) in Andreja K.

TOREK * Bonifacij, škof, muč. * Igor, knez, menih * Sancij (Svetko), muč.
POLZELA 19.00 … za + Staneta Š. (obl.) in starše
… za + Filipa in Ano B.

6.6..

SREDA * Norbert, škof, Red. ustan. * Gilbert, opat * Bertrand Oglejski, škof
POLZELA

7.6..

7.00 … za + Štefko FUŽIR (obl.), Franca, Milana

ČETRTEK * Robert Newminstrski, opat * Prvi mučenci tržaške Cerkve
G.OLJKA
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

8.6..

10.30
18.00
18.30
19.00

PETEK *

…
…
…
…

po namenu romarjev, društva upokojencev Š.
za + Janka P.
adoracija pred Najsvetejšim
za + Marijo B. (8. dan)

Srce Jezusovo * Medard, škof * Viljem Angleški, škof

POLZELA 19.00 … za + Štefanijo, Franca O., Erno, Vinka S.
… za + Zinko (obl.), Milana T., vse Š.
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
9.6..

/

* maš.: J.K., P.K.

SOBOTA * Marijino brezmadežno srce * Svetogorska Mati Božja
POLZELA 19.00 … za + Vido C. (obl.) in Franca
… za + Zorana Š. (1. obl.)
… za + Frančiško Z.

10.6..

* maš.: J.K., S.P.

NEDELJA

* maš.: J.K., V.A., A.Š.

* 10. MED LETOM * Bogumil Poljski, škof * Edvard Poppe

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana V. in vse Z.
POLZELA 10.30 … za + Andreja Ž. (obl.) in starše U.
… za + Milana B.

Živa je govorica, kadar govorijo dela.

(sv. Anton Padovanski)

* maš.: J.K., J.B.

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2018 SLOVENIJA

JUNIJ: Da bi bile socialne
To nedeljo, 3. junija ob 10. uri bo v
mreže naklonjene solidarAndražu 1. sveto obhajilo za 13 tretnosti
in
učenju
spoštovanja drugega v
ješolcev. Veselimo se s prvoobhajanci.
njegovi različnosti.
To nedeljo, 3. junija zaključuje zakonska skupina Jeruzalem pastoralno ROMANJE
leto. Srečanje vseh članov družin.
V soboto 16. junija vabimo na 50. vseTo nedeljo, 3. junija ob 19. uri vabi škof slovensko romanje bolnikov, invalidov
Stanislav v Celjsko stolnico k maši in in ostarelih na Brezje. S parkirišča
na telovsko procesijo po mestu od pred polzelsko občinsko stavbo bo
stolnice do Marijine cerkve.
avtobus odpeljal ob 7.30. Predviden
povratek ob 17.00. Priporočen priV torek, 5. junija bo na Polzeli v pros- spevek za kosilo in prevoz je 20 €.
toru pod cerkvijo srečanje s starši Prijave v župnišču do ponedeljka 11.
letošnjih birmancev. Začetek z mašo, junija. Ob prijavi navedite, če poki se prične ob 19. uri v cerkvi.
trebujete spremstvo ali invalidske
V sredo, 6. junija bo župnik na re- pripomočke. Vabi Župnijska Karitas
kolekciji duhovnikov dekanije Žalec. Polzela.
Župnijska pisarna zaprta.
KULTURA

V soboto, 9. junija bo smrtni dan polV sobota, 9. junija, ob 18. uri bo na
zelskega župnika Ivana Jodla (1937).
gradu Komenda 20. srečanje malih
V nedeljo, 10. junija bomo zaključili vokalnih skupin. Vstop prost (prostoveroučno leto 2017/18. Maši ob 9. voljni prispevki). V primeru slabega
uri v Andražu in ob 10.30 na Polzeli vremena bo srečanje v grajski pobodo oblikovali veroučenci. Po mašah ročni dvorani.
bo razdelitev spričeval.
V petek, 15. junija ob 18. uri bo v
V nedeljo, 10. junija ob 16. uri bo v dvorcu Novi Klošter slovesnost ob
župnijski cerkvi na Polzeli srečanje 30-letnici likovne sekcije.
otroških pevskih zborov. Prisrčno
otroško petje nas je osrečevalo vsa V sobota, 16. junija ob 19. uri bo v
dosedanja leta, zato lepo vabljeni tudi Andražu prireditev ob prevzemu
novega gasilskega vozila AC 24/50
tokrat.
in v nadaljevanju praznovanje pod
SKRB ZA CERKEV
šotorom z Ansamblom Stil. Gost veČiščenje in krašenje cerkve ta teden. čera bo Klapa Skala.

Andraž: družina K., Andraž, družina
S., Andraž, družina M., Andraž; Pol- Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo
in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.
zela: Orova vas.

