Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
17. junij
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In govóril je:
»Kako naj ponazorimo
Božje kraljestvo in s kakšno
priliko naj ga predstavimo?
Takšno je kot gorčíčno zrno,
ki je takrat,
ko se vseje v zemljo,
manjše od vseh semen
na zemlji. Ko pa je vsejano,
raste in postane večje
od vseh zelišč in
naredi velike veje,
tako da morejo ptice neba
gnezditi v njegovi senci.«
(Mr 4, 30-32)

Od naše pripravljenosti in Božje
milosti je odvisno, kaj se zgodi s
klico vere, ki jo prejmemo kristjani
pri zakramentu svetega krsta.
Ostane kot gorčično zrno ali celo
odmre. Lahko pa se razraste kot
drevo, ki nudi mnogim zavetje.
Vredno se je truditi
za rast vere, kolikor
je v naši moči,
hkrati pa vselej
prositi Boga za vir
vsega dobrega.

Jezusova prilika o Božjem kraljestvu
kot o semenu, ki raste, razodeva nezadržno moč dobrega. S tako močjo
deluje Bog. Z energijo rastočega semena se širi »kraljestvo« dobrega,
kraljestvo resnice in miru, Božje
kraljestvo.
Človek našega časa komajda še verjame v dobro. Dosegel je vrhunske
rezultate v znanosti in tehniki. Osvaja
vesolje, prodira v mikrosvetove materije in živih bitij. A njegova bitka za
dobro, pristno in plemenito doživlja
težke poraze. Razčlovečeni odnosi v
družini, vseobsegajoči stres, moralna

zbeganost, spletke in podkupnine,
sumničenja in umazana igra interesov so očitni bolezenski znaki civilizacije, v kateri mu je dano živeti.
Božja beseda razsvetljuje in usmerja
v pozitivno tudi v najbolj kritičnih in
na videz brezizhodnih obdobjih
zgodovine. Prilika o rastočem semenu je izziv človekovi izgubljeni
veri in človekovemu upanju, ki je
danes močno načeto.
Seme, ki klije in raste, pa naj človek
bedi ali spi, predstavlja trdnost vsega
dobrega, ki se že s tem, da je dobro,
postavlja na stran Boga. Neznatna in
majhna semena dobrega, ki vzklijejo
v človekovem srcu in se razrastejo v
dobra dela, so osnovna konstrukcija
Jezusovega Božjega kraljestva. V
njegovem imenu se po vseh celicah
sveta gradi zavezništvo pozitivnih,
konstruktivnih in dobronamernih
misli, namenov in dejanj, ki približujejo Boga kot izvir dobrega človeku
in celotnemu človeštvu. To je tisto
malo gorčično zrno, ki je najmanjše
od vseh semen na svetu, ko pa raste,
postane večje od vseh dreves (Mr 4).
Ko bi le znali začutiti rast Božjega
kraljestva v nas samih in okoli nas!
Ko je vsejano v srce človeka, raste
samo od sebe. To je tako čudovita
stvar, kot je čudovita rast drevesa
ali rože, in tako skrivnostna, kot je
skrivnostno zorenje otroka, ki z leti
postaja odrasel. Rast Božjega kraljestva ni odvisna od človekovih moči
in zmožnosti. Presega človeka, saj je
njegova gonilna sila v Bogu samem,
ki vsemu dobremu, lepemu in plemenitemu daje rast.
(Z. Štrubelj)

POPOTNIKI SMO

Bratje in sestre, vedno
smo pogumni, čeprav
vemo, da smo zdoma
in daleč od Gospoda,
dokler smo doma v tem telesu, saj
hodimo v veri in ne v gledanju. Vendar
smo pogumni in zadovoljni s tem, da
se bomo izselili iz telesa in se priselili
h Gospodu. Zato si tudi prizadevamo,
da bi mu bili všeč, bodisi da prebivamo
v telesu bodisi da se iz njega izselimo.
(2 Kor 5,6–9)
Zdomarji smo, popotniki s težo svojih
skrbi, daleč od mirnega kraja in
rajske popolnosti. Zemlja nas priklepa
nase. Hrepenimo po Božjem, a smo
ujeti v grešnost.
Zdomarji smo, nemirni popotniki.
Hvala, ker nas kličeš nazaj, ker še
verjameš, da se povrnemo v tvoj
objem.
Berta Golob, Zahvala za Božji kuh

Ko gledam na svoje življenje, o Bog,
vidim v njem stvari, ki so dobre, in
tudi stvari, ki so nejasne ali celo
slabe. Težko mi je razločiti med
enim in drugim. Toda – Gospod,
tebi želim zaupati, zaupati, da vodiš
moje in naše življenje tako, da se
bosta na koncu izkazali tvoja
modrost in tvoja pravična sodba.
Morda se mi moje življenje zdi
zanemarljivo, a ne želim o tem
soditi sam. V tvojih očeh je namreč
tisto, kar se zdi majhno in nepomembno, lahko pomembno in rodovitno.
M. Ristić, radio.ognjisce.si

17.6..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

18.6..

* 11. MED LETOM * Rajner, samotar

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

* DEVETDNEVNICA

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.

PONEDELJEK * Gregor Janez Barbarigo, škof

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 7.00 … za + Jožefo in Franca J.
POLZELA 19.00 … za birmance
19.6..

TOREK * Nazarij, prvi koprski škof * Romuald, opat

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 19.00 … za + Adelo J. (1. obl.)
20.6..

SREDA * Adalbert, škof * Dermont O Hurley, škof, muč.
>

POLZELA
POLZELA
21.6..

7.00 … za + Janeza T. (8. dan)
… za + Jožeta P. (30. dan)
19.00 … v dober namen

ČETRTEK * Alojzija Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof

* DEVETDNEVNICA
* maš.: J.K., A.Š.

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Alojza S.
ANDRAŽ 20.00 … za + Ivana, Frančiško, Marijo P.
… molitev za duhovne poklice
22.6..

PETEK

* Janez Fisher, škof, Tomaž More, mučenec

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 19.00 … za + Alojzijo Š.
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim – z birmanci
23.6..

SOBOTA

* Jožef Cafasso, redovnik * Edeltruda, opatinja * DEVETDNEVNICA

POLZELA 19.00 … za + Rada S. (1. obl)
… za + Janka Ž.
24.6..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* maš.: J.K., A.Š.

* ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA * kres * BIRMA

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za
10.00 … za
… za

žive in rajne farane
+ Ivana G., Štefana S., Baltazarja D.
+ Mileno B., vse A.
+ Rudija P. (obl.)
+ Martina, Marijo S., Janeza S.
+ Janeza C.

* maš.: J.K., J.B., P.K.
* maš.: J.K., A.Š.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo. In prenovil boš obličje zemlje.

OBVESTILA - VABILA

SVETA BIRMA

Pridi, Sveti Duh,
Zakrament sv. zakona želita skleniti
napolni srca svojih
ženin Timotej Terjašek, Ločica, Polzela
vernih in vžgi v njih
in nevesta Anja Ropotar, Šempeter v
ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega
Savinjski dolini.
Duha in prerojeni bomo. In prenovil
To nedeljo, 17. junija ob 11.30 bo krst boš obličje zemlje.
Taje R., Breg, Polzela. Zavetnica sv.
Sv. birma je zakrament, ki dopolnjuje
Tatjane, god 12. januarja.
sv. krst. Navadno se deli med mašo.
V nedeljo, 17. junija ob 12. uri dru- S tem se pokaže zveza birme tudi s
žabno srečanje zakonske skupine.
sveto evharistijo. To so trije zakramenti uvajanja v krščanstvo.
Vsak dan v tem tednu bo uro pred
večernimi mašami spovedovanje za Dan, ko birmanec prejme zakrament
sv. birme, je praznik za vso družino.
birmance, starše, botre, vse ostale.
Povabljenci se poleg domačega slavja
V torek bo župnijo obiskal škof ordi- udeležijo tudi obreda v cerkvi.
narij, msgr. dr. Stanislav Lipovšek.
Praznik sv. birme zajame vso župnijo.
Najprej bo vizitiral župnijo in opravil
Župnija se na ta dan pripravlja predrazgovor z župnikom, ob 18.30 se bo
srečal z birmanci, ob 19. uri bo maše- vsem z molitvijo (devetdnevnica). V
val, po maši pa se sestal s člani ŽPS. molitev se vključijo tudi bolni in
ostareli, ki z darovanjem svojega
V torek, 19. junija bo v Novem Kloštru trpljenja Bogu izprosijo mnogo miduhovna obnova za ženske. Ob 18. uri. losti za birmance in njihove družine.
V sredo, 20. junija ob 15. uri bo na Pol- PROSLAVA
zeli v cerkvi in okolici čistilna akcija
V petek, 22. junija ob 20. uri bo na
pred birmo. Sorodniki birmancev.
športnem igrišču v Andražu občinska
V soboto, 23. junija ob 11. uri bo krš- proslava ob dnevu državnosti. Slavnostni govornik bo župan Občine
čen Marcel K., Breg, god: 16. jan.
Polzela Jože Kužnik. Prireditev bo
V nedeljo, 24. junija bo na Polzeli sv. povezovala Nina Pižorn. Sodelovali
birma. Maša bo ob 10. uri. Birmanci bodo člani Kulturnega društva Ans svojimi botri se zberejo seveda že draž, Pihalni orkester KGD Cecilija
prej.
in praporščaki. Če bo deževalo bo
prireditev v Domu krajanov Andraž
SKRB ZA CERKEV
nad Polzelo.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Zabukovnik, Dobrič, GaberPomoč prizadetim po hudi toči:
šek, Dobrič, Gaberšek, Dobrič; Polzela:
TRR Župnijske Karitas Črnomelj,
sorodniki birmancev.
SI56 0243 4009 1949061.

