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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga
bo Oče poslal v mojem imenu,
vas bo učil vsega in spomnil
vsega, kar sem vam povedal.
Mir vam zapuščam,
svoj mir vam dajem.
Ne dajem vam ga,
kakor ga daje svet.
Vaše srce naj se
ne vznemirja in ne plaší.
Slišali ste, da sem vam rekel:
»Odhajam in pridem k vam.«
Če bi me ljubili, bi se
razveselili, da grem k Očetu,
saj je Oče večji od mene.
(Jn 14,26-28) Jezus v Janezovem evangeliju pravi:

»Beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak
od Očeta, ki me je poslal« (Jn 14,24).
Če želimo biti oznanjevalci, če želimo, da imajo naše besede avtoriteto,
moramo izgovarjati tiste, ki so nam
bile podarjene, besede razodetja, ki
so prekvasile najprej nas same in
tako naša govorica ostaja povezana
s konkretno življenjsko izkušnjo, in
razumljivejša človeku, ki ga nagovarjamo.

Gospod je dejal: »Mir vam zapuščam,
svoj mir vam dajem.« Tudi mi drug
drugemu naklonimo pozornost in mir,
ki ga v današnjem hitrem tempu
življenja še kako potrebujemo.
Naj ne bo naš sogovornik
le mobilni telefon,
internet in televizija.
Vzemimo si čas
za soljudi, ki so v stiski, Kako lahko nagovorimo človeka v
čas za topel pogled, družbi, ki je izrazito nezaupljiva do
za nasvet! kakršne koli predstave o razodetju?

V naši družbi za edino pristno velja
beseda, ki jo govoriš iz sebe, iz lastne
izkušnje. To je družba, ki po eni strani
hrepeni po poučevanju, po drugi
strani je do vsakega poučevanja
izjemno oprezna, še posebej, kadar
prihaja s strani Cerkve. Naš prvi izziv je torej takšen: Kako smo lahko
občestvo, ki želi nagovoriti druge,
če že sama misel na to, da bi kdor
koli kogar koli kar koli učil, velja za
vsiljevanje mnenja?
Pogosto slišimo, da tiči vzrok krize
vernosti v Evropi v sekularizaciji.
Ob bolj natančni analizi pa se zdi ta
členitev preveč preprosta. Še vedno
vladata velika lakota po Bogu in hrepenenje po razodetju. Ljudje si srčno
želijo, da bi jim bil razodet smisel
njihovega življenja, če jim ga le razodene kdor koli drug, ne pa krščanski
učitelj. Knjigarne so polne knjig o
okultizmu, čarovništvu, astrologiji,
obiskovalcih iz vesolja, o vzhodnih
religijah. Vendar je ta lakota po znanju
ločena od procesa razmišljanja, razpravljanja, ugibanja, oblikovanja
čuta za skrivnostno. Končno moramo
spoznati, da ta razkol globoko razdvaja tudi samo Cerkev.

PREDSTAVA O RAJU

Angel me je v duhu odnesel
na veliko in visoko goro ter
mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba
od Boga in je imelo Božje veličastvo.
(Raz 21,10)

V Razodetju najdemo še eno izredno
lepo prispodobo raja: čudovito mesto,
polno svetlobe, nepremagljivo.
»Kako pa si ga smemo predstavljati?
Saj ne moremo, da si ne bi našli neke
predstave, ki jo potem nosimo v sebi.
To nam pomaga.«
Vse tisto, kar nas v zemeljskem
življenju najbolj očara, povzdignjeno
do največje možne lepote in sijaja,
lahko postane naša predstava o raju.
Bil je maj. Z mamo sva se vozila z
avtom po enem najlepših apeninskih
pobočij na meji med pokrajinama
Umbrijo in Markami. Mama je bila
nenavadno tiha.
»Kaj premišljuješ?« sem jo vprašal.
»Mislim, da morajo biti nebesa
takšna,« mi je odgovorila.
Pred nama se je odpirala prostrana
zelena dolina, polna sonca, ki je
žarela od rumenih cvetov košeničice
in rdečega maka.
Umolknil sem in odprl okno, da bi
zaznala tudi vonj tega prizora pred
najinimi očmi.
Od tistega dne je zame raj dolina,
polna sonca in zelenja, ki žari in diši
po košeničici in rdečem maku.

Eden izmed temeljnih izzivov nas
vseh je naučiti ljudi, da bi uvideli,
kako razmišljanje sodi k našemu zaznavanju Božjega razodetja. Dialog
in nestrinjanje, razprava in debata,
vse to so načini, kako na ljubeč način
sprejemamo resnico, ki nam je dana V sivih in težkih trenutkih si prikličem v
spomin to dolino. In mi pomaga.
od Boga.
Papež Frančišek

T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

26.5..

27.5..

NEDELJA

* 6. VELIKONOČNA - NEDELJA TURIZMA * Filip Neri

POLZELA 10.00 … za + Janeza CVENKA in vse CVENKOVE
… za + Aleksandra KERSTEINA
1. SV. OBHAILO … za zdravje
* maš.:

J.K., A.Š., S.C.

PONEDELJEK

ŠMARNICE

* Alojzij Gonzaga, mučenec * Julij, m.

POLZELA 19.00 … za + Julijano, Antona UDRIH, Jožefo, Jožeta PESKO (obl.)
… za + Franca STROPNIKA (30. dan)
28.5..

TOREK

* German Pariški, škof * Just Španski, škof

ŠMARNICE

POLZELA 19.00 … za + Ivana DROFENIKA in ŠTORMANOVE
29.5..

SREDA

30.5..

ČETRTEK

* Gospodov vnebohod * Ivana Orleanska

ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

rožni venec (prvoobhajanci)
TRIDNEVNICA - A
za + Ivana SITARJA
adoracija pred Najsvetejšim
za 2 + Angeli in Ivana CIZEJA
za + Marijo in Franca PFEIFERJA
za + družino PENCELJ
za + Anico BAŠIČ
* maš.: J.K., D.Ž., D.P., S.C.

31.5..

* Maksim Emonski, škof * Uršula Ledochowska
ŠMARNICE
POLZELA 7.00 … za + Jožeta JEZERNIKA, Antonijo, Ivana ZUPANA
ŠENEK 10.00 … v dober namen
POLZELA 19.00 … za + Nado OCEPEK (obl.)
* maš.: J.K., D.P

POLZELA

2.6..

…
…
…
…
…
…
…

ŠMARNICE

PETEK
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA

1.6..

17.30
18.00
18.30
19.00

* Obiskanje Device Marije * Petrovška M.B.
ŠMARNICE
17.30 … rožni venec (prvoobhajanci)
18.00 … za + Jožefa in Ivana VERDEVA (obl.) TRIDNEVNICA - A
19.00 … za + Karla in Terezijo VRABIČ
… po namenu molitvene skupine
* maš.: J.K., D.Ž.
19.45 … molitev, slavljenje pred Najsvetešim

SOBOTA

* Justin, mučenec * Janez Krstnik Scalabrini, škof, r.u.

ANDRAŽ
POLZELA
MAKOLE
POLZELA

…
…
…
…
…
…

10.00
15.00
17.00
19.00

NEDELJA

v dober namen
TRIDNEVNICA - A
za blagoslov in srečo v družini (poročna)
za blagoslov in srečo v družini
za + Jožico in Ignaca ROMIHA
za + Barbaro, Marjana KRAŠOVEC, vse STROPNIKOVE
po namenu molitvene skupine
* m.: J.K., S.C., D.P.
* 7. VELIKONOČNA – SREDSTEV DRUŽB. OBVEŠČ.

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 10.00 … za
1. SV. OBHAILO
… za
POLZELA 10.30 … za
… za

žive in rajne farane
+ Rudija JEROMLA (obl.), Štefana, Frančiško SEŠEL
+ Jožeta MEKLAVA (obl.), mamo Angelo * m.: J.K., S.C.
+ Jurija SLATINJEKA
+ Marjana NOVAKA
* maš.: J.K., D.P.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
1. ženin Vid Fužir, Lepa Njiva, Mozirje
in nevesta Katarina Slokar, Glavni trg,
Polzela; 2. ženin Grega Petkovšek, Breg,
Polzela, prej Vrhnika in nevesta Tjaša
Štok, Breg, Polzela; 3. ženin Klemen
Božnik, Križe in nevesta Špela Zorko,
Založe, Polzela.

PSMM 2019

JUNIJ: Da bi duhovniki s skromnim in ponižnim načinom življenja
zavestno udejanjali svojo solidarnost
z najbolj ubogimi.
GLASBA

V ponedeljek, 27. maja ob 19. uri, bo
v cerkvi sv. Jožefa Celje recital v čast
blaženemu Lojzetu Grozdetu. PripravTo nedeljo, 26. maja bo na Polzeli prvo ljajo ga mladi iz župnije Celje - sv. Jožef.
sveto obhajilo. Začetek ob 10. uri.
Sodelujejo: ženska vokalna skupina
To nedeljo, 26. maja krst Taje J., Polzela. Jožefinke, Zbor zaposlenih Doma sv.
Jožef ter Fantje z Jožefovega hriba..
To nedeljo, 26. maja ob 15. uri bo pred
župnijsko hišo v Lovčah šmarnična V nedeljo, 2. junija bo pri maši ob 10.30
na Polzeli z igranjem sodeloval znani
pobožnost in družabno srečanje.
ansambel »Dominik« iz Žalca. Po maši
V sredo, 29. maja ob 18. uri bo v graš- bodo na razpolago njihove zgoščenke.
čini Novi Klošter duhovna obnova za Kakšna nagrada v obliki prostovoljženske. Program je: 18.00 duhovno nega daru ne bo odveč. Hvala!
branje; 18.20 premišljevalna molitev,
ki jo vodi g. Feliu Torra; 18.50 spraše- V nedeljo, 9. junija ob 19.00 bo v baziliki Matere Božje v Petrovčah letni
vanje vesti; 19.00 sv. maša.
koncert duhovniškega okteta Oremus.
V četrtek, 30. maja začetek tridnevnice
pred prvim sv. obhajilom v Andražu. SREČANJE ZA VEROUČENCE
Z molitvijo naj jih podpira vsa župnija. Veroučenci iz vse Slovenije so skupaj
V petek, 31. maja ob 16.30 prva sveta s katehistinjami v soboto, 1. junija
spoved za andraške prvoobhajance; ob ob 8.30 uri vabljeni na Rakovnik na
17.30 spoved za njihove starše, botre. otroški festival Čarna mavrica.
V soboto, 1. junija bo v Andražu maša POČITNICE MALO DRUGAČE
ob 10. uri dopoldne. Po tridnevnici vaja V Župniji Griže tudi letos pripravljajo
otrok za nedeljsko slovesnost.
za čas počitnic počitnikovanje otrok
od 1. do 9. razreda v Ankaranu. Bivajo
V nedeljo, 2. junija v Andražu prvo sv. v župnijskem domu ob cerkvi sv. Nikoobhajilo. Ob 10. uri.
laja, kopanje pa je v kopališču Adria
(plaža, bazen). Prva skupina od 8. do
SKRB ZA CERKEV
14. julija. Druga skupina od 14. do 20.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. julija. Cena 155 €. Info.: 710 01 30.
Andraž: starši prvoobhajancev. Polzela: Orova vas.
Župniji: Sv. Andraž nad Polzelo in Polzela.

