Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
2. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Božjo zapoved opuščate in
se držite človeškega izročila.«
In spet je poklical k sebi
množico in ji govoril:
»Poslušajte me vsi in doumite!
Nič ni zunaj človeka, kar bi ga
moglo omadeževati, če pride
vanj, ampak ga omadežuje to,
kar pride iz človeka.«
Od znotraj namreč, iz
človekovega srca, prihajajo
hudobne misli, nečistovanja,
tatvine, umori, prešuštva,
pohlepi, hudobije, zvijača,
razuzdanost, nevoščljivost,
bogokletje, napuh, nespamet.
(Mr 7,8.14–15.21-22)

Gospod, hvala ti, da pri vsakem
svetem obhajilu prihajaš v naša srca.
Ti veš, da smo pogosto v grehu.
Zato te prosimo, ostani z nami, ker
smo slabotni in potrebujemo tvojo
pomoč, da ne bomo tako,
pogosto padali,
da bomo slišali tvoj glas,
da te bomo spoznavali
v svojih angelih varuhih
in hodili za teboj.

Jezus očita farizejem in pismoukom,
da se držijo človeškega izročila, zametujejo pa Božjo zapoved. Ali bi ta
Jezusov očitek veljal danes komu od
nas?
Morda bi veljal duhovniku, ki bi se z
vsemi močmi vrgel v obnovo župnijskih zgradb, pri tem pa pozabljal, da
je v prvi vrsti poklican za gradbenika
duš. Za onega, ki bi od jutra do večera
kmetoval, a pri tem zanemarjal Božji
vinograd. Za tretjega, ki bi pri verouku
zahteval mnogo znanja, a se premalo
zavedal, da so bolj kot znanja otroci

potrebni njegovega zgleda in njegove
duhovnosti. Za četrtega, ki bi mnogo
molil in bral, a pri tem postajal od ljudi
odmaknjen samotar. Za petega, ki bi
ure in ure presedel za volanom ali
pred televizorjem, a bi ne našel minute za Jezusa v tabernaklju. Za šestega,
pri katerem bi župljani zaman trkali
na župnijska vrata, ker ga nikoli ne
bi našli doma ...
Utegnil bi veljati za tiste vernike, ki
se zadovoljijo z zunanjo, poplitveno
vernostjo, ki ne hrani duha in ne rodi
sadov. Pri krstu jim je prva skrb domača slovesnost, zadnja pa, kar se
dogaja v cerkvi. Pri prvem obhajilu
in birmi je vsa pozornost obrnjena v
botre, obleke in darove, za otrokovo
rast v veri pa se komaj kdo meni. Ob
poroki – no, saj vemo, kako lahko jo
je pozunanjiti in njeno duhovno vsebino potisniti na stranski tir. Če se ob
pogrebih na grobovih kopičijo venci,
če se nas za božič loteva nakupovalna
mrzlica, če se za veliko noč miza šibi
pod žegnom, če je za vse svete pokopališče ena sama njiva krizantem in
sveč … Vse to samo po sebi ni zlo. Ko
pa verskim dogajanjem razjeda vsebino, preneha biti Božje in postaja
samo človeško.
Farizeji se v zaverovanosti vase niso
zavedali, kako s svojim početjem zametujejo Božje in na račun tega uveljavljajo človeško. Jezus jih je hotel iz
te zaverovanosti iztrgati in jim dokazati, kako se motijo. Od tod njegove
trde besede.
Če za nas ne veljajo – toliko bolje.

O ANGELIH

Svetopisemski
pisatelji naj bi
si način, kako si predstavljati angele
sposoditi iz poganskega okolja. Toda
nekaj je, po čemer se ob vseh zunanjih
podobnostih svetopisemski nauk o
angelih docela razlikuje od angelogije
poganov: strogo enoboštvo! Jahve je
stvarnik vsega in izključno njemu
pripada prva pobuda za vse, kar se
na svetu godi; Jahve vodi vse dogajanje z absolutno močjo, sicer uporablja tudi posrednike, toda odnosi
med njimi in Bogom so zelo drugačni
kakor tisti, ki obstoje pri ljudeh ali v
svetu mitologije. Bog edini se dviga
nad vse vesoljstvo, ki vse prejema od
njega: angeli so del stvarstva, del tega,
kar prebiva v nebesih in na zemlji.
Angeli ali celo odpadli angeli nikakor
niso središče krščanskega oznanila,
središče razodetja; tudi niso direktni
in v sebi nameravani predmet besednega Božjega razodetja; vendar pa
nam je v zvezi z bistvenim Božjega
razodetja dano poroštvo tudi za obstoj nevidnega sveta, tudi angelov.
Obstoj angelov si je tako treba razlagati podobno kakor obstoj ljudi:
razlog za njihovo bivanje je Božja
ljubezen. Podrejeni so torej Kristusu
in njihova dejavnost je služba Cerkvi
in njenemu oznanjevanju. Spadajo k
človekovemu odrešitveno–zgodovinskemu okolju in območju. Človeku
pomagajo pri spoznavanju Božje ljubezni do nas in nas vodijo po poti
vsakdanjega življenja, ki je lahko zelo
utrujajoča, a vseeno prepojena s Kristusovo ljubeznijo.
(A. Grün)
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* 22. MED LETOM * ANGELSKA * Marjeta, dev. muč.
za + Rafka UMBREHTA in URAJEKOVE
za + Marijo OŽIR, rodbino DOLINŠEKOVO
za + Jakoba in Angelo REBERNIK
* maš.: J.K., V.A., G.B.
za + Ivanko (obl.), Ivana in Jožefo ROJŠEK
za + Ivana in Matildo PADER
za + Jurija SLATINJEKA (30. dan)
za + Avgusta PLASKANA (obl.)
* maš.: * J.K., S.P., M.P., G.B.

PONEDELJEK * Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj * Bazilisa
… ni maše v župniji
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TOREK * Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok
ANDRAŽ 18.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za
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* Mati Terezija, redovnica, redovna ustanoviteljica
7.00 … v zahvalo
16.30 … za + Franca ŠKETA (pogrebna)

ČETRTEK * Zaharija, prerok * Bertrand, redovnik
ANDRAŽ 18.00 … za + Zvoneta OŽIRJA
POLZELA 19.00 … za + Boštjana JELENA (obl.), Gvida in Terezijo JELEN
… za + Franca ŠPILERJA (obl.)
… za + Marijo ŽGANK (30. dan)
* maš.: * J.K., S.P., G.B.
POLZELA 19.30 … molitev za duhovne poklice, blagoslov z Najsvetejšim
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* Marko Križevčan, mučenec * Regina, devica, mučenka
17.30 … češčenje Srca Jezusovega, molitev, spoved, blagoslov
18.00 … za + Zofijo KLEMENČIČ (obl.) in Naniko JEŽOVNIK
18.40 … češčenje Srca Jezusovega, molitev, spoved, blagoslov
19.00 … v čast Srcu Jezusovemu.
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+ Jožefo KRK (8. dan)
blagoslov in varstvo v novem šolskem letu
+ Rozalijo in Andreja KORBERJA
+ Antona MEŠIČA (obl.)
* maš.: J.K., V.A., G.B.

* MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren * Serafina, vdova, red.
7.00 … za + Ivana PAINKRETA
18.00 … za + Ivana, Janija KRAJNCA, vse REPINOVE, TANJŠEKOVE
… v čast Srcu Marijinemu
* maš.: J.K., V.A.
19.00 … za + Milana FUŽIRJA (1. obl.), Štefko, Franca
… za + Antona in Ludvika PESJAKA
* maš.: J.K., S.P.

NEDELJA

* 23. MED LETOM * Peter Klaver, jezuit, misijonar

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Pavlo ROZMAN in vse PRUNGLNOVE
POLZELA 10.30 … za + Romea TAVČERJA in vse TAVČERJEVE
… za + Ivana DROFENIKA
* maš.:

J.K., G.B.

OBVESTILA - VABILA

VEROUK 2018/19

To nedeljo, 2. septembra bo v Andražu Veroučno leto bomo pričeli sicer v
po sv. maši sestanek za starše vero- nedeljo, 16. septembra, že sedaj pa
objavljamo okviren urnik, da boste
učencev 6. 7. 8. razreda.
lažje izbirali prostočasne dejavnosti.
To nedeljo, 2. septembra bo krščen
Lan F., Ločica. God: 31. decembra.
V četrtek, 6. septembra bo v Domu sv.
Jožefa v Celju pastoralni tečaj »Delo
z družinami«. Začetek ob 9. uri.
V četrtek, 6. septembra ob 20 uri srečanje zakonske skupine 'Jeruzalem'.
V petek, 7. septembra po večerni maši
bo v prostorih polzelskega župnišča
sestanek katehistinj.
V soboto, 8. septembra ob 10. uri bo v
Petrovčah škofijski molitveni dan za
duhovne poklice. Vsi lepo vabljeni!
V soboto, 8. septembra bodo pri večerni maši na Polzeli sodelovali vsi
organisti. Po maši bodo v župnišču
imeli še sestanek za načrtovanje.
V soboto, 8. septembra ob 20.30 na
Starem gradu v Celju misterij »Veliki
oder sveta«. Vstopnine ni!
ROMANJE

To nedeljo, 2. septembra bo v baziliki
Lurške Marije v Brestanici romanje
bolnikov, invalidov in ostarelih. Ob
14.30 molitev, ob 15.00 maša (škof).

Že ta teden pa bo župnik na razpolago
za prijave novih veroučencev in nakup
učbenikov: v sredo, 5. septembra od
12. do 15.30. ure v župnišču na Polzeli;
v četrtek, 6. septembra od 13. do 16.
ure v župnišču na Polzeli; v četrtek,
6. septembra od 17. do 18. ure v župnišču Andraž. Že na tem mestu vas
spodbujam, da podprete katehetsko
dejavnost s svojimi prispevki. Za vse
stroške poučevanja, ogrevanja, elektrike, čiščenja, potrebščin ... bo to
edini dohodek. Že v naprej hvala!
KONCERT

To nedeljo, 2. septembra, ob 19. uri bo
v atriju Doma sv. Jožef Celje koncert
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. duhovniškega okteta Oremus.
Andraž: Jelen, Andraž 15, Pižorn, STIČNA MLADIH
Andraž 14, Tomašek, Andraž 16/d.
Polzela: Breg pri Polzeli.
V soboto, 15. septembra. Prijave!
SKRB ZA CERKEV

