Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
19. maj

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Novo zapoved vam dam,
da se ljúbite med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil,
tako se tudi vi
ljubíte med seboj!
Po tem bodo vsi spoznali,
da ste moji učenci,
če boste med seboj
imeli ljubezen.«
(Jn 13,34-35)

Hvala ti, Jezus, ker nas učiš
ceniti vrednote ljubezni,
saj si ti Ljubezen sama.
Hvala ti, ker se pri
vsaki mašni daritvi
daruješ za nas in
nas nesebično ljubiš
ter nam vselej
odpuščaš grehe.
Hvala, ker si luč
na naši poti.
Prosimo te,
ostani z nami.
Naj vedno slišimo
tvoj glas
in ti vselej sledimo!
Amen.
Po: Uvodi pri svetih mašah – za leto C

»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji
učenci, če boste imeli ljubezen med
seboj« (Jn 13,35). Kako veliko odgovornost nam danes Gospod zaupa v
evangeliju. Pravi, da nas bodo ljudje
prepoznali kot Jezusove učence po
tem, kako se med seboj ljubimo. Pa
se res? Smo prepoznavni kot njegovi
učenci?
Prav ljubezen je osebna izkaznica
kristjanov, ki jo je treba vedno obnavljati. Če namreč ta dokument
»poteče« in ga ne obnavljamo, nismo
več Jezusovi učenci. Njegov učenec
se namreč odlikuje po konkretnih
delih ljubezni, in to ne tako, kot vidimo v televizijskih nadaljevankah
ali beremo v romanih.

Prave ljubezni se naučimo v Jezusovi
šoli in prav ljubezen je pot srečnega
življenja. Kaže se v konkretnih dejanjih, ko smo za druge ljudi zmožni
darovati svoj čas, svoje sposobnosti,
jih razveseliti s kakšnim darilom, se
odreči morda nekemu potovanju, da
s sredstvi in časom, ki bi bil namenjen
potepu, osrečimo druge …
Bodimo tudi mi hvaležni za vse, kar
prejemamo, in zlasti za Božjo zvestobo v prijateljstvu do nas tudi takrat,
ko se mi od njega oddaljimo. V iskanju
ljubezni in nežnosti ne smemo pozabiti, da je značilnost prave ljubezni
svoboda, ki drugih ne utesnjuje in
ne priklepa nase. K takšni svobodi
nas kliče Bog, ker nas ima rad in nam
daje tudi moč za izbiro reči, ki nas
trajno osrečujejo. To predpostavlja
tudi pogum odreči se lažnim in trenutnim mikom. Ne smemo se bati
napora, saj samo s pogumnimi in
močnimi odločitvami zmoremo uresničiti to, kar nas tudi v globini osreči.
Povabljeni smo, da živimo pokončno
in da dela usmiljenja (katerih glavni
poudarek je ljubezen do bližnjega)
postanejo naš vsakdanji program.
Tako bomo razpoznavni kot Jezusovi učenci in bomo imeli osebno
izkaznico kristjana, izkaznico pristne ljubezni. To je zagotovilo, da bo
tudi vaše veselje popolno.
papež Frančišek,

Kdor išče prijatelja brez napak,
bo ostal brez njega. (turški pregovor)

NEBEŠKI JERUZALEM

V katedralah iz prvih stoletij krščanstva so na čelni
strani levo in desno od apside pogosto uprizorili nebeški Jeruzalem. Kar nam opisuje Knjiga razodetja,
so imeli udeleženci evharističnega bogoslužja nenehno pred očmi. Tukaj je
nebeški Jeruzalem, mesto, ki je polno
miru in lepote. Okrašeno je kot nevesta.
In v tem mestu Bog biva med ljudmi.
V nebeškem Jeruzalemu bodo obrisane
vse solze. Ne bo več smrti in ne bo več
žalovanja in vpitja.
Ko so verniki med evharističnim slavjem
gledali slike nebeškega Jeruzalema, so
vse besede, ki so jih slišali iz Svetega
pisma, zanje postale resničnost. Gledanje
v vse to jim je odvzemalo strah pred
smrtjo. Izpolnilo je njihovo hrepenenje
po večni domovini, po domovini, ki ima
človeške poteze ... Kdor gleda nanj, se
že sedaj v evharističnem slavju počuti,
kot da bi bil prestavljen v nebesa ...
Besedilo iz Knjige razodetja se pogosto
bere pri pogrebih. Žalujoči slišijo besede:
»Bog bo obrisal vse solze z njihovih oči
in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja,
vpitja in bolečine ne bo več« (Raz 21,4).
To so besede tolažbe, ki jim obljubljajo,
da njihovo žalovanje ne bo trajalo večno.
Žalovanje se bo spremenilo v veselje,
otrplost, ki jo doživljajo sedaj ob smrti
ljubljenega človeka, pa bo postala izbruh
nove polnosti življenja. Bog sam briše
naše solze. Tukaj ga vidimo v podobi
tolažeče matere, ki briše solze svojemu
otroku.
Anselm Grün
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NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

20.5..

* 5. VELIKONOČNA * Krispin, redovnik * Ivo Bretonski

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

žive in rajne farane
+ Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠEKOVE, GRILOVE
+ Angelo MEKLAV (obl.), vse MEKLAVE
+ Venčeslava TRATNIKA (obl.)
* maš.: J.K., S.C., D.Ž.
+ Vesno SIVEC in Dragico TURKUŠ
+ Ivana (obl.) in vse v družini VAŠL
+ Marijo in Ivana ŽGANKA
+ Riharda LESNIKA (obl.)
+ Zvoneta OŽIRJA
* maš.: J.K., D.Ž., S.C., A.Š., Š.D.

PONEDELJEK

* Bernardin Sienski, duhovnik

ŠMARNICE

POLZELA 19.00 … za zdravje
21.5..

TOREK

* Krištof Magellanes, duh. * Timotej, dia., muč.

ŠMARNICE

ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana SITARJA
POLZELA 19.00 … za + Srečota GOLJARJA, Mirana VIDMAJERJA, KLADNIKOVE
… za + Edija VELERJA
* maš.: J.K., S.C.
22.5..

SREDA

* Marjeta (Rita) Kasijska, red. * Emil (Milan), m.

ŠMARNICE

POLZELA 7.00 … za + Franca KÓVAČA in mamo Antonijo
POLZELA 18.30 … šmarnična pobožnost pred cerkvijo (brez maše)
23.5..

ČETRTEK

* Servul (Socerb) Tržaški, muč. * Evtihij

ŠMARNICE

ANDRAŽ 18.00 … za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK
POLZELA 18.30 … rožni venec (prvoobhajanci)
TRIDNEVNICA
POLZELA 19.00 … za + Marjana MEŠIČA
24.5..

PETEK
ANDRAŽ
POLZELA

* Marija, Pomočnica kristjanov - Marija Pomagaj ŠMARNICE
18.00 … za + Marijo Pavlino HOVNIK
19.00 … za + Marjano KAPITLER
TRIDNEVNICA
… za + Milana VASLETA
… za + Ano KAČ (30. dan)
* maš.: J.K., D.Ž., A.Š.

25.5..

SOBOTA

26.5..

NEDELJA

* Beda Častitljivi, duhovnik, c.u. * Urban I., pp
ŠMARNICE
ANDRAŽ 17.00 … za blagoslov in srečo v družini (poročna)
TRIDNEVNICA
POLZELA 18.30 … rožni venec (prvoobhajanci)
POLZELA 19.00 … za + Ivana DOBOVIČNIKA in vse PRIMOŽOVE
… za + Marijo ULAGA (30. dan)
* m.: J.K., S.C.

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

* 6. VELIKONOČNA - NEDELJA TURIZMA * Filip Neri

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

žive in rajne farane
/ Srečka BRINOVŠKA
+ Ivano, Antona OGRAJENŠKA-GRMOVŠEKOVE,
+ Otmarja MAJHENIČA
+ Marijo ŽELEZNIK
* maš.: J.K., S.C., A.Š.
+ Janeza CVENKA in vse CVENKOVE
prvoobhajance in njihove družine
* maš.: J.K., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 19. maja spoved za starše,
botre in druge sorodnike prvoobhajancev: od 8.45 do 10.00 v Andražu,
od 10.15 do 11.30 na Polzeli. Spovednik od drugod.

KONCERTI

To nedeljo, 19. maja, ob 16. uri bo v
cerkvi Sv. Križa na Gori Oljki 21. srečanje pevskih zborov in vokalnih skupin Občine Polzela: Bomo eno zapeli.

V sredo, 22. maja, ob 19. uri bo v župTo nedeljo, 19. maja bo v Marijini cerkvi nijski cerkvi sv. Marjete na Polzeli
v Celju molitev za duhovne poklice. klavirski recital Tajde Randl z gosti.
Molitvena ura bo ob 15.00, maša ob
V petek, 24. maja, ob 18.30 bo v cerkvi
16.00. Vodi upokojeni škof Stanislav.
sv. Jožefa Celje orgelski in zborovski
To nedeljo, 19. maja bo krščena Zoja nastop učencev Orglarske šole sv. Jožefa Celje in nastop učencev Glasbene
V. s Polzele.
šole Celje in Šentjur.
V sredo, 22. maja bodo šmarnice ob
18.30 pred cerkvijo, pod orehom pri SREČANJE ZA VEROUČENCE
župnišču. Maše ta večer ne bo.
Veroučenci iz vse Slovenije so skupaj
s katehistinjami v soboto, 1. junija
V četrtek, 23. maja začetek tridnevnice. ob 8.30 uri vabljeni na Rakovnik na
V četrtek, 23. maja ob 20. uri srečanje otroški festival Čarna mavrica.
zakonske skupine.

POČITNICE MALO DRUGAČE

V Župniji Griže tudi letos pripravljajo
za čas počitnic počitnikovanje otrok
od 1. do 9. razreda v Ankaranu. Bivajo
v župnijskem domu ob cerkvi sv. Nikolaja, kopanje pa je v kopališču Adria
V nedeljo, 26. maja bo na Polzeli prvo (plaža, bazen). Prva skupina od 8. do
sveto obhajilo. Bodite pozorni na uro 14. julija. Druga skupina od 14. do 20.
začetka slovesnosti: ob 10. uri.
julija. Cena 155 €. Info.: 710 01 30.
V petek, 24. maja popoldne vaja vseh
prvoobhajancev za nedeljsko slovesnost, vendar ne ob uri, kot je bilo sprva
napovedano, ampak že ob 15.00.

V nedeljo, 26. maja krst Taje J., Polzela.

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

V nedeljo, 26. maja ob 15. uri bo pred O Bog, večni pastir, skrbno in neprežupnijsko hišo v Lovčah šmarnična stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi
pobožnost in družabno srečanje.
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu,
ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi
SKRB ZA CERKEV
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebAndraž: Kolšek, Andraž 74, Satler, nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
Andraž 79, Melanšek, Andraž 73. Pol- evangeliju in odkrivati znamenja časa.
zela: Ločica ob Savinji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

