Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
10. junij
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj so prišli njegova mati in
njegovi bratje. Stali so zunaj,
poslali ponj in ga poklicali.
Okrog njega je sedela množica
in so mu rekli:
»Glej, tvoja mati,
tvoji bratje in tvoje sestre
so zunaj in te želijo.«
Odgovóril jim je:
»Kdo je moja mati
in kdo so moji bratje?«
In ozrl se je po tistih,
ki so sedeli okrog njega,
in rekel: »Glejte, to so moja
mati in moji bratje!
Kdor namreč izpolnjuje
Božjo voljo, ta je moj brat,
sestra in mati.«
(Mr 3, 31-35)

Če trpiš in je tvoje trpljenje tolikšno,
da ne moreš nič delati,
se spomni sv. maše.
V maši Jezus
še danes,
kakor takrat,
ne dela, ne pridiga,
pač pa se daruje
iz ljubezni.

Prva dva človeka krivdo za greh prelagata na druge. Adam malodane kar
na Boga: Žena, ki si mi jo dal, me je
zapeljala; (češ, zakaj si mi jo pa dal?).
Žena podobno: Saj si ti ustvaril kačo?
Ko so po vojni v Nürnbergu sodili
nacističnim zločincem, so se nekateri
izgovarjali, da za zločine niso vedeli,
drugi, da so izpolnjevali le povelja
višjih. Takih Nürnbergov je na svetu
bilo in jih bo.
Ker človek nima popolnega spoznanja
in ni popolnoma svoboden, teže njegove krivde ni mogoče izmeriti. O
krivdi sami pa ni dvoma. Tudi če bi

Evo zapeljevalo deset kač, bi mogla
biti na vse gluha; če bi Adamu sto
žena ponujalo jabolko, bi mogel reči:
Ne, hvala!
Pripoved o njunem spoznanju, da sta
naga, nas utegne navesti na sklepanje,
da sta se pregrešila s spolnostjo. Ker
pa vemo, da ju je Bog takoj po stvarjenju blagoslovil in jima naročil, naj
se plodita in množita ter napolnite
zemljo, je moral biti njun greh drugačen. Zaradi telesne nagote se jima
pred Bogom ni bilo potrebno sramovati in skrivati, saj ju je taka ustvaril
in sta kdo ve kako dolgo takšna pred
njim živela. Nagota je bila v spoznanju,
da sta bila Bogu nepokorna in hlepela
postati njemu enaka.
Kača naj bi se za kazen plazila po
zemlji in jo jedla. Toda kača se je po
zemlji plazila že prej, saj je bila tako
ustvarjena. Pomen pripovedi je, da
se greh plazi po tleh, da nima visokih
ciljev, da ni sposoben težiti kvišku
in da tega tudi noče. Nepriznanje
Boga je obenem nepriznanje Duha,
trditev, da obstaja samo materija. Če
ni duha, je vse samo snov in zemlja.
Kdor se zadovolji s samo zemljo, se
po njej plazi in jo je. Drugo mu ne
preostane.
»Sovraštvo bom naredil med teboj
in ženo«. S tem sovraštvom se na svoj
način srečujemo vsi, ko vse življenje
čutimo v sebi napetost med resnico in
lažjo, ljubeznijo in sovraštvom ter
sploh med dobrim in hudim. Priteguje nas oboje, odločati pa moramo
sami. Prav to pa je za nas priložnost,
da rastemo v dobrem.
(B da B)

GREH

Padel sem, Gospod, že
spet sem padel. Ne morem več, nikoli ne bom
prišel do konca, sram me je samega
sebe, ne upam si te pogledati. In
vendar sem se boril, Gospod, kajti
zavedal sem se, da si blizu mene, da se
skrbno sklanjaš nad menoj.
Toda kot vihar je privršala skušnjava
in obrnil sem glavo in izstopil sem iz
vrste, ti pa si ostal, tih in žalosten,
kakor zaničevan zaročenec, ki vidi,
kako se njegova ljubljena oddaljuje
v objemu nasprotnika.
Ko je veter utihnil, ko je nenadoma
prenehal, kot je prišel, ko je ugasnil
blisk, ki je bil tako veselo razsvetlil
temo, sem se v hipu spet znašel sam,
osramočen, ostuden, s svojim grehom
v rokah.
Ta greh sem izbral kot kupec izbere
svoje blago, ta greh sem plačal in ne
morem ga dati nazaj, ker je prodajalec
izginil; ta greh brez vonja, brez okusa,
ki uničuje srce, nekoristen predmet,
ki bi ga rad vrgel proč; ta greh, ki sem
ga hotel, pa ga zdaj nočem več, ta greh,
ki sem si ga predstavljal, ki sem ga
iskal, ga zakoličil, ga ljubkoval dolgo
časa, ta greh, ki sem ga končno dosegel in se hladno ločil od tebe, Gospod.
Vrgel sem se pred njim na trebuh in
po njem stegoval svoje roke, svoje
pesti, svoje prste, svoj pogled in svoje
srce … Moj je na koži, stopil je vame,
pretaka se po mojih žilah, zasedel je
moje srce, splazil se je povsod …
Pomagaj mi, Gospod, da se ga znebim
…, da ponovno vstanem.
(M. Quist)

10.6..

NEDELJA

* 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.
11.6..

PONEDELJEK * Barnaba, apostol * Janez Fakunski, redovnik.
POLZELA

12.6..

7.00 … za + Jožefo R. (obl.), Ivana in Ivanko

TOREK * Eskil, mučenec * Adelajda, devica, redovnica
G.OLJKA 11.00 … po namenu romarjev
POLZELA 19.00 … za + Antona in Evo P.
… za + Alojza Č.
ANDRAŽ 20.00 … za + Antona T.

13.6..

* maš.: J.K., S.P.

SREDA * Anton Padovanski, redovnik, cerkveni učitelj
POLZELA

14.6..

* maš.: J.K., J.B.

7.00 … za 2 + Antona, Antonijo in Alojza M.
… za + Alenko J. T.

* maš.: J.K., P.K.

ČETRTEK * Valerij in Rufin, mučenca * Metodij I. Carigrajski, škof
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za zdravje
ANDRAŽ 20.00 … za + Zvoneta O.

15.6..

PETEK

* Vid, mučenec * Germana Cousin, devica * Landelin, opat

POLZELA 19.00 … za + Adelo J. (obl.)
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
16.6..

17.6..

SOBOTA

* Beno iz Meissna, škof * Marija Terezija Scherer, redovnica
G.OLJKA 9.30 … po namenu romarjev iz Š.
POLZELA 19.00 … za + Slavico Š. (30. dan)
… za + Julija O.
* maš.:

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

J.K., A.Š.

* 11. MED LETOM * Rajner, samotar * Terezija, redovnica

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za
… za
… za

žive in rajne farane
+ Antona S., st. starše P. S.
uspešno zdravljenje in zdravje v družini * m.: J.K., J.B.
+ Veroniko K. (8. dan)
+ Alojza L. in starše
+ Ivana D.
* maš.: J.K., S.P., A.Š.

Bog ne tehta količine stvari, ki smo jih opravili,
ampak tehta ljubezen, s katero smo jih opravili.
(Jacques Loew)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 10. junija bomo zaključili
veroučno leto 2017/18. Maši ob 9.
uri v Andražu in ob 10.30 na Polzeli
bodo oblikovali veroučenci. Po mašah
bo razdelitev spričeval.
To nedeljo, 10. junija bo krščena Eva
P., Andraž. God 24. decembra.

ROMANJE

V soboto 16. junija vabimo na 50. vseslovensko romanje bolnikov, invalidov
in ostarelih na Brezje. S parkirišča
pred polzelsko občinsko stavbo bo
avtobus odpeljal ob 7.30. Predviden
povratek ob 17.00. Priporočen prispevek za kosilo in prevoz je 20 €.
Prijave v župnišču do ponedeljka 11.
junija. Ob prijavi navedite, če potrebujete spremstvo ali invalidske
pripomočke. Vabi Župnijska Karitas
Polzela.

To nedeljo, 10. junija ob 16. uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli srečanje
otroških pevskih zborov. Prisrčno
otroško petje nas je osrečevalo vsa
dosedanja leta, zato lepo vabljeni tudi V soboto 16. junija bodo potovali tudi
tokrat. Nagradimo jih z aplavzom.
ministranti in člani COPZ. Oddajte
podpisane prijavnice!
V ponedeljek, 11. junija ob 20. uri
sestanek ŽPS, oz. pripravljalnega KULTURA
odbora za župnijske dneve.
V petek, 15. junija ob 19. uri bo v
V sredo, 13. junija bo na Ptujski Gori dvorcu Novi Klošter odprtje razstave
»Dies sanctificationis« za duhovnike likovnih del, ki so nastala na II. likovni
mariborske metropolije.
koloniji Novi Klošter 2018 (Evropsko
leto kulturne dediščine in Cankarjevo
V soboto, 16. junija ob 12. uri bo kršleto). Dogodek bo ob 30-letnici likovčen Nejc R., Polzela. Sv. Jernej.
ne sekcije KUD Polzela. Še prej, ob 18.
V soboto, 16. junija z mašo ob 19. uri uri, bo voden ogled Novega Kloštra.
se bo pričela devetdnevnica za letošnje birmance, njihove starše, botre V sobota, 16. junija ob 19. uri bo v
Andražu prireditev ob prevzemu
in ostale vernik župnije Polzela.
novega gasilskega vozila AC 24/50
V nedeljo, 17. junija ob 11.30 bo krst in v nadaljevanju praznovanje pod
Taje R., Breg, Polzela. Zavetnica sv. šotorom z Ansamblom Stil. Gost večera bo Klapa Skala.
Tatjane, god 12. januarja.
V nedeljo, 17. junija ob 12. uri družabno srečanje zakonske skupine.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: U., Dobrič, J., Dobrič; Polzela:
Orova vas.

Brez besed.

Izdajatelj:
Župniji Sv.
Andraž nad
Polzelo in
Polzela.
Odgovarja: Jože
Kovačec, žpk.

