Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
1. julij

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko so prišli pred predstojnikovo
hišo, je videl vrvež in ljudi,
ki so jokali in zelo žalovali.
Vstopil je in jim rekel:
»Kaj se razburjate in jokate?
Deklica ni umrla, ampak spi.«
In posmehovali so se mu.
On pa je vse odslovil in vzel
s seboj očeta in mater deklice
ter tiste, ki so bili z njim,
in stopil tja, kjer je bila
deklica. Deklico je prijel za
roko in ji rekel: »Talíta kum,«
kar v prevodu pomeni:
»Deklica, rečem ti, vstani!«
(Mr 5,27–29.38–41)

Zgodba obujenja Jairove hčerke
lahko pomaga, da globlje razumemo
skrivnost smrti in vstajenja k življenju.
Jezus vodi iz smrti v življenje,
premagal je smrt. Kakor to deklico
bo tudi nas s svojo besedo »Talita
kum!« prebudil iz smrtnega spanca
nazaj v življenje,
saj je njegova
ljubezen
močnejša
kakor smrt.

Jezus nam hoče z današnjim evangelijem ponovno sporočiti, da je on
gospodar in izvor življenja. Pripoveduje o dveh čudežih, ki se med seboj
dopolnjujeta. Gre za obuditev življenja Jairovi hčeri. Brž ko se je »šef«
sinagoge Jair predstavil in lepo prosil,
da bi njegova hči ozdravela, je jezus
pristal na to, da gre z njim. Kraj, kjer
so se nahajali, je bilo gotovo zelo težko
zapustiti. »Mnogo ljudi ga je obdajalo
in stiskalo!« Med to množico pa se je

nahajala tudi ženska, ki je bila
videti nekam izgubljena. Imela je
kronično bolezen in zdravniki je
niso bili zmožni pozdraviti. Prizadevala si je, da bi se dotaknila roba
njegove obleke, in si dopovedovala:
»Ozdravela bom!« Krvavitev se ji je
res takoj ustavila, kakor hitro ji je v
tisti zmedi uspelo preriniti se do
Jezusa.
Poleg tega čudeža je Jezus k življenju
obudil še mlado deklico, kljub temu
da so prišli ljudje jemat pogum očetu
Jairu, češ da je bolno dekletce medtem
že umrlo.
Oba čudeža vračata življenje. Pri tem
se lahko spomnimo, da ima vse tisto,
kar se tiče krvi, za Izraelce zelo jedrnat in verski pomen. Kri jim je vedno
sedež življenja in simbol življenja.
Vse, kar se tiče življenja, je v tesni
zvezi z Bogom, ki je edini gospodar
življenja.
S tem postopoma odkrivamo, da sta
ti dve ozdravljenji, čeprav sta na
videz tako različni, v resnici zelo
sorodni. Prvo omogoča ponovno
odkrijte življenja, o katerem bi zaradi
nenehne krvavitve utegnili misliti,
da se izteka. Drugo ozdravljenje pa
ponovno vzpostavi dihanje pri otroku, ki je že prenehal dihati.
Dejstvo je, da sta Jair in žena s krvotokom prežeta z enakim prepričanjem: Jezus in edino on je sposoben
zdraviti. Po tem prepričanju jima je
bil dan ves pogum, s katerim sta
dosegla celo prejem življenjske moči.
Imamo tudi mi ta pogum, ki omogoča,
da »vstanemo v življenje« in ga resnično živimo?
Po: T. Kompare

POKLIČI NAS

Saj vendar poznate
milost našega Gospoda
Jezusa Kristusa! Bogat
je bil, pa je zaradi vas postal ubog,
da bi vi obogateli po njegovem
uboštvu (2 Kor 8,9).
Krščanske morale ne določajo predpisi in zakoni, temveč primerjava z
neko osebo: z Jezusom. Predpisi in
zakoni zastarevajo in prekrije jih
prah, medosebno razmerje pa je
vedno novo in sveže.
In kako se je obnašal Jezus? Osnova
njegovih dejanj je bila neka temeljna
izbira: iz velikega, bogatega, mogočnega, kakršen je bil, je postal majhen,
ubog, nemočen, da bi dal svojo moč
majhnim, revnim, slabotnim.
Krščansko obnašanje mora temeljiti
na enaki temeljni izbiri: spustiti se k
majhnim, ubogim, šibkim, pri čemer
niso mišljene socialne kategorije, temveč ljudje, ki so sicer lahko odrasli po
letih, živijo v blagostanju in popolnem
telesnem zdravju, a ne vedo, kaj je
polnost veselja.
Ravno nasprotno je temu, kar ponuja
svet, ki spodbuja, naj se dvignemo
k tistim, ki so – navidezno – veliki,
bogati in močni.
Tam, kjer kristjan živi in dela, mora
biti vedno na strani tistih 'manj'. Zato
je njegovo obnašanje, če je res krščansko, v nasprotju s prevladujočim
obnašanjem in vzbuja presenečenje.
Ni človeka, ki bi si zaslužil takšen
posmeh kakor kristjan, ki je prilagodljivec.
Tonino, Lasconi

1.7..

NEDELJA

1

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
2.7..

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

žive in rajne farane
+ Jožeta B., 2 brata, starše B.
+ Branka B., vse BEZJAKOVE
+ Zdravka J. (obl.)
* maš.: J.K., J.B., P.K.
+ Jožeta K., družini KRONOVŠEK, SVET
+ Angelo C. (obl.) in Ludvika
* maš.: J.K., A.Š.

PONEDELJEK * Ptujskogorska Mati božja * Janez Frančišek Regis
POLZELA

3.7..

* 13. MED LETOM – nedelja Slovencev po svetu

7.00 … v dober namen

TOREK * Tomaž, apostol * Anatolij, šk. * Heliodor, menih, škof
POLZELA 19.00 … za + Daniela V. in Marijo J.
ANDRAŽ 20.00 … za + Janka K.

4.7..

SREDA
POLZELA

5.7..

Elizabeta Portugalska, kraljica * Urh, škof

7.00 … za vse + JOŠOVČEVE

ČETRTEK * Ciril in Metod, slovanska ap., sozavetnika Evrope
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Veroniko K. (30. dan), vse KRAŠOVČEVE
… molitev za duhovne poklice
ANDRAŽ 20.00 … za + Vinka in Petra V.
… molitev za duhovne poklice

1

PETEK

6.7..
1

* Marija Goretti, dev. muč. * Artezij, škof, m

POLZELA 18.30 … izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
POLZELA 19.00 … za + Marijo (obl.) in Alojza L.
… v čast Srcu Jezusovemu
* J.K., A.Š.
ANDRAŽ 19.45 … izpostavitev Najsvetejšega, molitev, blagoslov
ANDRAŽ 20.10 … v čast Srcu Jezusovemu

7.7..

SOBOTA

1

POLZELA 19.00 … za 2 + Cirila P., Frančiško in Marijo

8.7..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* Vilibald, škof * Edilburga, opatinja * b. sl. Anton Vovk, škof

* 14. MED LETOM * Kilijan, škof, mučenec

7.00 … za žive in rajne farane
9.00 … za + Marijo, Ivana J. J., Marijo
M., Heleno, Štefana B. (obl.)
… za + Zvoneta O.
10.30 … za + Ožbalta D. in vse D.
… za + Ivana (obl.) in Tilčko Ž.
… za + Edvarda V. (obl.)
… za + Rada S.

* maš.: J.K., J.B.

* maš.: J.K., A.Š., P.K., J.J.

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2018

Vabim vas, da se vsi, še
Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
posebno pa starejši in
1. ženin Alen O., Andraž in Mateja B.,
Prebold; 2. Marijan H., Breg in Maja bolni, pridružite papeževi prošnji in
njegovi Svetovni Mreži Molitve.
V., Ljubečna.
JULIJ: Da bi duhovniki, ki trpijo zaradi
To nedeljo, 1. julija, ob 16. uri bo v Celju,
utrujenosti in samote v svojem pastov stolnici, slovesnost zlate maše škofa
ralnem delu, začutili pomoč in tolažbo
dr. Stanislava Lipovška. K njej smo
prijateljstva Gospoda in svojih bratov.
lepo vabljeni duhovniki in verniki iz
vse škofije. Pri bogoslužju bo pel DUHOVNE VAJE
stolno-opatijski pevski zbor. Po bogoslužju bo za vse prijateljsko srečanje Od 12. do 14. julija bo možnost duhovnih vaj za katehistinje v Nazarju,
in pogostitev pred stolnico.
od 22. do 25. julija pa na Bledu.
V sredo, 4. julija, ob 11. uri bo skupaj s
škofom Stanislavom in dekanijskimi ORATORIJ 2018
duhovniki obhajal diamantno sv. mašo V tednu pred godom farne zavetnice
(65 let) g. Janez Bračun. Čestitamo! sv. Marjete (od 16. do 20. julija) bo
Maša bo v dvorani doma upokojencev. na Polzeli Oratorij. Pravzaprav se bo
V četrtek, 5. julija (prvi v mesecu) bo pričel v nedeljo, 15. julija z mašo ob
po sv. mašah na Polzeli in v Andražu 10.30. Prijavite se! Prijavnice dobite v
župnišču. Info: Erik: 070 910 052.
molitev za duhovne poklice.
V petek, 6. julija (prvi v mesecu) bo IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
dopoldne obiskovanje bolnikov po Letos mineva 150 let kar je bila na
domovih, zvečer pred mašama pa stari cerkvi na Polzeli izvedena večja
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu. obnova, ki je krepko spremenila njen
izgled. K prejšnji, sorazmerno kratki
V soboto, 7. julija ob 10. uri bo v celjski cerkvi je bil na vzhodni strani pristolnici srečanje letošnjih duhovnikov zidan nov prezbiterij. Ocena dela
jubilantov. Najprej bodo somaševali. ni najboljša. Iz kronike: »... precej
Vsem, ki ste minulo nedeljo vzorno zastarele oblike, osmerokotnik v
pripravili slovesnosti sv. birme na tlorisu, okorno zgrajen svod, kar
gre pač na rovaš konzervativnePolzeli se najlepše zahvaljujem.
ga graditelja ...« (žup. kronika Polzela)
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Blagotinšek, Andraž, Obu,
Andraž, Kotnik, Andraž; Polzela:
Polzela II.

ŠPORTNO - Luka bo moral ponavljati
razred. Ko pride domov, reče očetu,
ljubitelju nogometa: »Za eno leto sem
podaljšal pogodbo s tretjim razredom.«

