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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Poklical je k sebi dvanajstere in
jih začel pošiljati po dva in dva.
Dajal jim je oblast nad nečistimi
duhovi in jim naročil, naj razen
palice ne jemljejo na pot ničesar,
ne kruha, ne popotne torbe,
ne denarja v pasu,
obujejo naj sandale
in naj ne oblačijo dveh oblek.
»Če vas kakšen kraj ne sprejme
in vas ne poslušajo,
pojdite od tam
in si otresite prah z nog,
njim v pričevanje.«
In šli so ter oznanjali,
naj se spreobrnejo.
(Mr 6,7–9.11-12)

Jezus, uporabi moje življenje.
Jezus uporabi moje oči,
da boš z ljubeznijo gledal.
Uporabi moja ušesa,
da boš z ljubeznijo
poslušal.
Uporabi moje noge,
da boš šel naproti.
Amen.
Mati Terezija

V Jezusovem govoru, ko pošilja svoje
učence v svet, lahko prepoznamo
pomembno zaporedje korakov:
Najprej Jezus pokliče svoje učence:
preden se podamo na pot izpolnjevanja našega poslanstva, je pomembno, da se najprej zavemo, da je bil
Bog prvi, ki nas je poklical. Ustaviti
se moramo, da bi prepoznali rdečo
nit - odnos z Bogom, ki se vleče skozi
naše življenje, da bi začutili, po kateri
poti nas želi voditi.
Jezus pokliče dvanajst učencev k sebi,
da bi ob njegovi navzočnosti postali

močnejši in da se bodo pripravili na
svoje poslanstvo. Pred vsakim korakom v svet potrebujemo čas molitve,
da smo ob Bogu in da ga prosimo za
njegovo moč.

PODOBA BOGA

Potem veli Amasija (duhovnik v Betelu) Amosu:
»Ti, videc, izgubi se! Beži
v deželo Judovo! Tam jej svoj kruh in
tam prerokuj! V Betelu pa odslej ne
smeš več prerokovati, zakaj to je kraljevsko svetišče in kraljevska prestolnica!« (Amos 7, 12–13)

Nazadnje jih Jezus pošlje po svetu, po
dva hkrati: če smo pred tem šli čez
prva dva koraka, se bo naše osebno
poslanstvo vsak dan znova izkristaliziralo. Srečanje in odnos z ljudmi,
Seja škofovske konference. Pojavi
ki so poklicani na podoben način, nam
se neki kmet in reče: »Vi, škofje, se
daje pogum, da vsi skupaj ostanemo
ne obnašate tako, kakor želi Gospod!«
zvesti našemu poslanstvu in da drug
drugega pri tem podpiramo.
Generalni kapitelj ženske redovne
Poslani smo, opremljeni z močjo, da ustanove. Pojavi se čistilka, priselizganjamo nečiste duhove. 'Nečistoča' jenka, in reče: »Če se ve redovnice ne
se prične tam, kjer je Bog izločen iz boste spremenile, boste izginile.«
življenja. Bog je življenjska moč, ki
Večerno srečanje dejavnih kristjanov.
veje iz vseh stvari, ljudi, dogodkov
Pojavi se nedeljski kristjan in reče:
in prerokov. Kjer je ta življenjska »Vero je treba živeti tam, kjer človek
moč zaustavljena, se prične bolezen, živi in dela, ne pa po večerji med obodtujenost od Boga in smrt. Zaradi jemi in poljubi.«
tega pošilja Bog svoje preroke in nas,
da bi prispevali svoj delež k odre- Toda neotesani kmet Amos je bil resnični glas Boga.
šenju stvarstva.
Gorje kristjanom, če v prepričanju,
Apostolom zapove, da naj ničesar ne
da imajo Svetega Duha v žepu, mislijo,
vzamejo s seboj na pot. Edina prtljada imajo pravico, da ne poslušajo
ga, ki jo potrebujemo kot preroki je,
kmeta, čistilke priseljenke, nedeljBožji duh. Bog sam je naša hrana,
skega kristjana.
naša prtljaga, naša palica. Kdor hoče
oznanjati, mora znati živeti z ljudmi. Duh veje, kjer hoče, in ponavadi tam,
kjer človek tega ne pričakuje.
"Ostanite v hiši, v katero ste vstopili
..., in če vas kakšen kraj ne sprejme, Bog rad preigra tiste, ki mislijo, da
pojdite od tam ..." Za našo službo na imajo pravico in moč, da ga ustvarijo!
Tonino Lasconi, 365+1 dan s teboj
tem svetu potrebujemo po eni strani
jasno odločitev, po drugi pa veliko
kreativnosti pri prilagajanju na oko- Blago sodimo po barvi, vino po okusu,
liščine.
rožo po vonju, človeka po govorjenju.
Povzeto po: www.virc.at

(ruski pregovor)

15.7..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
16.7..

7.00 … za žive in rajne farane
9.00 … za + Janka PRAPROTNIKA
… za + Ivana, Frančiško ZABUKOVNIK
in vse + prednike iz ŠTOBARJEVE rodbine
… za + Srečka (1. obl.) in starše BRINOVŠEK ter Ivano
in Antona OGRAJENŠKA
* maš.: J.K., J.B., P.K.
10.30 … za + Franca KOLARJA (obl.), starše, Ivana VENCERLA
… za + Angelo URATNIK (obl.) in vse TOMAŽEVE * J.K., J.J.

PONEDELJEK * Karmelska Mati Božja (Karmen) * Elvira, opatinja
POLZELA

17.7..

* 15. MED LETOM * Bonaventura, škof, c. učitelj

7.00 … v dober namen

TOREK * Aleš, spokornik * Leon IV., papež * Hedvika Poljska, kraljica
POLZELA 19.00 …
…
…
ANDRAŽ 20.00 …

18.7..

+
+
+
+

Tončko, Andreja TURNŠKA, Ivanko, Ervina MEJAKA
Jožico in Jožeta JELENA
Edvarda VELERJA (1. obl.)
* maš.: J.K., J.J., š.d.
Darinko PLASKAN (obl.)

SREDA
POLZELA

19.7..

za
za
za
za

* Elij iz Koštabone, diakon, mučenec * Arnold, državnik, škof
7.00 … za + Jožefo in Franca JELENA

ČETRTEK * Arsenij Veliki, puščavnik * Simah, papež
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Danijela TURNŠKA
ANDRAŽ 20.00 … za + Srečka in Jožico PIŽORN (obl.)

20.7..

PETEK

* Marjeta Antiohijska, mučenka * Apolinarij, škof, mučenec

POLZELA 15.00 … v zahvalo (ob sklepu oratorija)
POLZELA 19.00 … za + Marjeto MELANŠEK in Antona
… za + Davida VELEPIČA
21.7..

SOBOTA

22.7..

NEDELJA

* maš.: J.K., J.J.

* Lovrenc iz Brindisija, duhovnik, c.u. * Danijel (Danilo), prerok
POLZELA 19.00 … za + Srečota GOLJARJA, Mirana VIDMAJERJA (o.), KOKOLOVE
… za + Janka ŽURBIJA
* maš.: J.K., J.J.
* 16. MED LETOM - ŠMARJETNA - KRIŠTOFOVA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … v dober namen
POLZELA 10.00 … za + Vinka in vse HRIBERNIKOVE in BOVHATOVE
… za + starše, brata, sestro GRADIČ
… za + Davorja GROFELNIKA
* J.P., J.K., A.Š.

Glej nase in ne sodi drugih! Soditi druge je prazno delo; velikokrat se
človek pri tem moti in lahko greši; če pa sam sebe sodiš in presojaš,
boš to vedno s pridom delal. (Tomaž Kempčan)

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Sandi Kolar, Žalec, prej Planina
pri Sevnici in nevesta Tamara Hren,
Žalec, prej Polzela.

MIVA 2018

»Moj dar Boga slavi za vse prevožene
poti«. S tem geslom bomo v nedeljo,
22. julija, obhajali Krištofovo nedeljo.
Blagoslov vozil in akcija MIVA!

To nedeljo, 15. julija bo krščen Izak Misijonsko središče je dobilo v dar
G., Podvin pri Polzeli.
kmetijo v okolici Trebnjega. Iščejo
družino, zakonca ali mlajša upokoSV. MARJETA - ŽUPNIJSKI DNEVI jenca, ki bi jo upravljala. Najemniku
V petek, 20. julija, ob 15. uri bo pred nudijo bivanje v zameno za skrb za
župnijsko cerkvijo sv. maša ob sklepu domačijo in izvajanje dejavnosti v
oratorija; ob 19. uri v župnijski cerkvi povezavi z misijoni. Zainteresirani
praznična sv. maša; po maši koncert pišite na missio@rkc.si oz. pokličite
na 01/300-59-50 v času uradnih ur.
ritmično duhovne glasbe.
V soboto, 21. julija, na predvečer šmar- KARITATIVNI TABOR
jetne nedelje, bo ob 19. uri sv. maša v Od 7. do 10. avgusta bo na Škofijski
župnijski cerkvi, molitev za župnijsko
Karitas v Vrbju Karitativni delovni
skupnost in blagoslov z Najsvetejšim.
tabor za mlade. Z njim želijo mladim
V nedelja, 22. julija ob 7. uri jutranja približati dobrodelnost in jih navdusv. maša; ob 10. uri v župnijski cerkvi šiti za pomoč sočloveku v stiski. Vaslovesna maša s procesijo; po njej na bljeni mladi od 1. do 4. letnika SŠ in
prostoru pred cerkvijo družabno sre- študentje. Prijave do 27. julija. Info:
čanje, pogostitev, priložnostni pro- 051 278 481, Saraja Hribernik.
gram, srečelov Karitas, peka palačink ...
IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE

Pecivo za družabno srečanje v nedeljo
naj bi se peklo po celi župniji. Zbiranje
peciva bo v župnišču, v soboto, 21.
julija, od 14.30 do 16. ure. Zaželena
je priprava peciva na primernih pladnjih, da se ga lahko takoj postreže.
Prav bo prišel tudi kakšen hlebec
domačega kruha.

1449 se je začela zidava samostana
Novi Klošter in cerkve. V zadnjih letih
svojega življenja se je za to odločil
pokneženi grof Celjski, Friderik II.
Delo je začel v soglasju z oglejskim
patriarhatom. Dokončan je bil leta
1452. Pestra zgodovina se je začela
že 1479; napadejo in zavzamejo ga
Turki. Cerkev uporabijo za hlev,
SKRB ZA CERKEV
opremo razbijejo, uplenijo številne
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. samostanske dragocenosti in več
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 36, Pi- patrov odpeljejo v sužnost, enega
žorn, Dobrič 37, Ježovnik, Dobrič 33; celo ubijejo. Samostan je bil potem
Polzela: Polzela II.
do leta 1492 verjetno zapuščen.

