Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Hermann Multhaupt
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus je dejal: »Posedite
ljudi.« Bilo pa je na tistem
kraju veliko trave. Posedlo je
torej kakih pet tisoč mož.
Tedaj je Jezus vzel hlebe,
se zahvalil in jih
razdelil med sedeče.
Prav tako je razdelil tudi ribe,
kolikor so hoteli.
Ko so se najedli,
je rekel svojim učencem:
»Poberite koščke, ki so ostali,
da se kaj ne izgubi.«
Pobrali so jih torej in napolnili
dvanajst košar s koščki, ki so
od petih ječmenovih hlebov
ostali tistim, ki so jedli.
(Jn 6,10–13)

Gospod, bodi pri nas, da bomo
ljubili bližnjega, najsi bo reven ali
bogat, najsi bo blizu ali daleč.
Daj nam kruha,
da potešimo lakoto,
in daj nam srce,
ki z drugimi deli,
kar daješ nam ti.
Amen.
Po: Paul Roth

V času, ko je toliko razmetavanja in
preobjedenosti, težko razumemo Jezusovo besedo, ki jo je rekel učencem,
potem ko je pomnožil kruh in nahranil več tisoč ljudi. »Poberite kosce,
da se kaj ne izgubi.« Kaj vse danes
zmečemo proč – pa hajdi v trgovino
po novo! Zato imajo domala po vseh
slovenskih občinah težave z odlagališči odpadkov.
»Poberite kosce,« pravi Jezus, »da
se kaj ne izgubi.« Ničesar nimamo
pravice vreči proč, kar bi še utegnilo
koristiti potrebnemu. Kar nam pre-

ostaja, ni naše, ampak dolgujemo
tistemu, ki mu primanjkuje.
Ob tem lahko razmišljamo o našem
odnosu do gmotnih dobrin nasploh.
Zahodna porabniška družba se mora
vprašati, s kakšno pravico si prilašča
največji kos zemeljskih dobrin, energije, neobnovljivih virov, ki so last
vsega človeštva. Današnji t. i. razviti
zahodni svet živi na račun tretjega
sveta in na račun prihodnjih rodov.
Začeti moramo živeti drugače, da
bodo drugi sploh lahko preživeli.
Ne ubija samo orožje, temveč tudi
naš slog življenja.
Pomislimo na to v teh počitniških
dneh, ko bomo videli kraje brez divjih odlagališč, višine s čistim zrakom,
bistre potoke in reke. Ali bodo vse to
našli tudi tisti, ki bodo prišli za nami?
Kdor hote onesnažuje naravo, je podoben človeku, ki pljune materi v
obraz. Pregreši se nad vsemi prihodnjimi rodovi. Kdor brezvestno razmetava gmotne dobrine, je ropar.

NE Z GODRNJANJEM

Množica je bila začudena nad pomnožitvijo
hlebov, toda dar, ki ga
Jezus ponuja, je polnost
življenja za sestradanega človeka.
Jezus ne poteši samo telesne lakote,
temveč tudi tisto globljo, lakoto po
smislu življenja, lakoto po Bogu.
In kaj lahko storimo mi, ko se soočimo s trpljenjem, osamljenostjo, revščino in težavami tolikih ljudi? Z
godrnjanjem ne bomo rešili ničesar,
lahko pa ponudimo tisto malo, kar
imamo, kakor deček iz evangelija.
Prav gotovo imamo kakšno uro časa,
kakšen talent, kakšno pristojnost …
Kdo med nami nima svojih ‘pet hlebov in dveh rib’? Vsi jih imamo! Če
smo pripravljeni izročiti jih v Gospodove roke, bodo dovolj za to, da bo
na svetu nekaj več ljubezni, miru,
pravičnosti in predvsem veselja. Bog
je sposoben pomnožiti naša mala
dejanja solidarnosti in nas napraviti
soudeležene pri svojem daru.

Jezusovo naročilo o pobiranju koscev,
ki so ostali, naj nas uči spoštovanja
do vsakega koščka kruha in katerekoli
Naj naša molitev prispeva k skupdrug dobrine, ki nam je dana.
nemu prizadevanju, da ne bo nikoli
Po: B. Dolenc, Ozare, TV – Slovenija 1997
nikomur manjkalo nebeškega kruha,
ki podarja večno življenje in vse, kar
Ljubiti pomeni izžarevati toplino,
je potrebno za dostojno življenje, ter
ne da bi drug drugega zadušili.
da se bo uveljavila logika podeljevanLjubiti pomeni biti ogenj,
ja in ljubezni. Naj nas devica Marija
ne da bi drug drugega opekli.
spremlja s svojo priprošnjo.
Ljubiti pomeni biti si blizu,
papež Frančišek
ne da bi si drug drugega lastili.
Ljubiti pomeni drugega občudovati,
ne da bi se ga oklepali.
Phil Bosmans, Božji blagoslov vajini ljubezni

29.7..

NEDELJA

* 17. MED LETOM * Marta, Lazarjeva sestra

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca OŽIRJA (obl.), Zvoneta, vse BAJHTOVE
POLZELA 10.30 … za + Angelo, 2 Alojza LIKEB, Franca TERGLAVA, starše RAKUN
… za + mamo Ivanko, svakinjo Anico, brata Martina * J.K., A.Š.
G.OLJKA 10.30 … za + Oskarja, Naniko JEŽOVNIK (obl.), Zofijo KLEMENČIČ
… za odvrnitev hude ure
* maš.: G.M. J.J.
30.7..

PONEDELJEK * Peter Krizolog, škof, c. učitelj * Rufin, mučenec
POLZELA

31.7..

7.00 … v dober namen

TOREK * Ignacij Lojolski, duhovnik, ustanovitelj Jezuitov
POLZELA 19.00 … za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK

1.8..

SREDA
POLZELA

* Alfonz M. Ligvorij, škof, c. učitelj * Makabejski bratje
7.00 … za + Silvestra GROSA (obl.) in Andreja ŽGANKA

2.8..

ČETRTEK * Evzebij iz Vercellija, škof * porciunkula

1

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA
… molitev za duhovne poklice

3.8..

PETEK

1

POLZELA
POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ

* Lidija, svetopisemska žena * Avguštin Kazotič, škof
… izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
… v čast Srcu Jezusovemu
… izpostavitev Najsvetejšega, molitev, blagoslov
… za + Janka PRAPROTNIKA
… za + starše VAGOVE
* maš.: J.K., J.J.

18.30
19.00
19.45
20.10

4.8..

SOBOTA

1

ANDRAŽ
POLZELA

5.8..

NEDELJA

1

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

* Janez M. Vianney, arški župnik * Cecilija in Amata, red.
15.00 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
19.00 … za + Milana VASLETA (8. dan)
… za + Alojza SATLERJA
* maš.: J.K., J.J.
* 18. MED LETOM * Marija Snežna (Nives) * Ožbolt, muč.

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

žive in rajne farane
+ Damjana in Zofijo JEZERNIK
+ Ano MAJHENŠEK
* maš.: J.K., J.J.
+ Pavla TURNŠKA (obl.), vse MLINARJEVE
vse BEŠERJEVE
* J.K., A.Š.

Resnična človekova vrednost ni v tem,
da ga okolica hvali, niti v tem, da je javno znan.
Ta vrednost je zapisana globoko v nas in pomembno je samo,
kakšno ceno ima pred Božjimi očmi. (Jean Galot)
Cerkev je starodavni studenec,

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
1. ženin Tadej Stražar, Orova vas,
Polzela in nevesta Mateja Novak,
Počakovo, Svibno; 2. ženin Boštjan
Štravs, Vrbje, Žalec in nevesta Katja
Kotnik, Andraž.
To nedeljo, 29. julija bo krščen Jure
J., Založe. Zavetnik sv. Jurij, 23. april.

PSMM 2018

Vabim vas, da se vsi, še
posebno pa starejši in
bolni, pridružite papeževi prošnji in
njegovi Svetovni Mreži Molitve.
Avgust: Da bi ekonomske in politične
odločitve varovale družine kot zaklad
človeštva.
V luči Božjega razodetja
lažje doumem in občutim,
da je vsako človeško življenje
Božji dar, Božja last,
ustvarjeno za nesmrtnost
in zato že na tem svetu
zaznamovano s svetostjo in
poklicano k izpopolnitvi v svetosti.

V četrtek, 2. avgusta, vabijo bratje
kapucini v Celju k praznovanju Device
Marije Angelske v Porciunkuli. Ta
dan lahko dobimo porciunkulski
odpustek. Ob 8. uri bo sveto mašo
vodil škof dr. Stanislav Lipovšek, ob
9.30 pa novomašnik Matic Lesjak.
Svete maše bodo še ob 7., 11. in 18. Vanja Kržan
uri. Vse dopoldne bo priložnost za NEDELJE NA POČITNICAH
sv. spoved kakor tudi eno uro pred
Smo sredi počitnic. To je čas, ko si
večerno mašo.
za vse mesece v letu nabiramo nove
V četrtek, 2. avgusta, po večerni maši duhovne in telesne energije. Hvala
bo na Polzeli molitvena ura za duhov- Bogu in klicu srca, da se zavedamo,
da je bogoslužje, nedeljska maša, eden
ne poklice.
najpomembnejših dogodkov tudi v
V petek, 3. avgusta, pred mašama na počitniških dnevih. Ne pozabimo se
Polzeli in v Andražu pobožnost v čast odzvati temu klicu, četudi nas pot v
Srcu Jezusovemu (rožni venec, spo- teh poletnih mesecih odvede stran
ved, litanije, izročitev S.J., blagoslov. od domače cerkve. Jezus nas vabi
povsod, ne glede na to, na kateri koV soboto, 4. avgusta, pri maši molitev nec sveta se odpravimo.
izročitve Mariji.
V nedeljo, 5. avgusta bosta krščena POČITNICE – Oče pošlje sinka Mihca
Maks G. M., Polzela in Lia P. A., Breg. k enemu svojih kupcev, ki neredno
plačujejo. »Gospod Kavčič, moj oče
SKRB ZA CERKEV
vam pošilja račun in rekel mi je, da
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. ne smem oditi od vas, dokler ga ne
Andraž: družina in prijatelji neveste; plačate.« – »Mali, mislim, da so se
zate pravkar začele dolge počitnice.«
Polzela: Založe.

