Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
16. junij

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus
rekel svojim učencem:
»Še veliko vam imam povedati,
a zdaj tega ne morete nositi.
Ko pa pride on, Duh resnice,
vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govóril sam od sebe,
temveč bo povedal,
kar bo slišal, in oznanjal
vam bo prihodnje reči.
Poveličal me bo, ker bo iz
mojega jemal in vam oznanjal.
Vse, kar ima Oče, je moje,
zato sem vam rekel:
Iz mojega jemlje
in vam bo oznanjal.«
(Jn 16,12-15) Po velikonočnem času, ki se je pre-

V življenju je mnogo stvari nejasnih.
Takrat je potrebna vera. Globoka vera.
V svojih molitvah prosimo Jezusa,
da bi zmogli z njim naprej,
četudi je kdaj pred nami tema.
Ni potrebno, da vemo vse.
Potrebno je, da zaupamo.
Tako nam bo dano,
da bomo zmogli
nositi vse,
kar nam nebeški
Oče naklanja.

teklo nedeljo zaključil z binkoštnim
praznikom, je v bogoslužju nastopil
čas t. i. navadnih nedelj med letom.
To ne pomeni, da se mora vnema
kristjanov zmanjševati. Gre za prav
nasprotno držo. Okrepljeni z delovanjem milosti smo poklicani napredovati v ljubezni do Boga in do bližnjega. Nedelja Svete Trojice na neki
način povzema razodetje Boga, ki
smo ga doživljali v obhajanju velikonočnih skrivnostih. Um in človeški
govor nista najbolj prikladna za pojasnjevanje življenja Svete Trojice,

odnosa med Bogom Očetom, Sinom
in Svetim Duhom, vendar so cerkveni
očetje že v prvih stoletjih skušali približati skrivnost enega Boga v treh
osebah, ki so jo osebno doživljali v
globoki veri.
Sveta Trojica se naseli v nas na dan
našega krsta. Ko se pokrižamo, se
spomnimo, da smo bili krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Teolog Roman Guardini utemeljuje
znamenje križa pred molitvijo v
misli, da bi nas to dejanje zbralo in
usmerilo v Boga naše misli, srce in
voljo. Po molitvi pa se pokrižamo, da
bi Božji dar, ki smo ga prejeli, ostajal
v nas. V znamenju križa in v imenu
živega Boga je tako vsebovano oznanilo, ki rojeva vero in navdihuje samo
molitev.
Podobno, kot je Jezus apostolom obljubil, da jih bo Duh resnice vodil
do vse resnice (prim. Jn 16,13), se
dogaja pri nedeljskem bogoslužju.
Duhovniki nam od tedna do tedna
delijo kruh Božje besede in evharistije. Zato je sveti Arški župnik vernike
spominjal, da je ravno duhovnik tisti,
ki nas povezuje z Bogom. Ob rojstvu
nas je vključil v Božje življenje, potem
nas spremlja na našem zemeljskem
romanju. Za končno srečanje z Bogom
nas spet duhovnik umije v krvi Jezusa
Kristusa.

V IMENU ...

Bog Oče, čelo predstavlja
moj razum, mojo
sposobnost izbiranja, mojo
voljo in mojo svobodo,
po kateri sem tvoja podoba.
Za čelom se porajajo in rastejo moje
misli, moji načrti, moje odločitve.
Bog Oče, polagam te na svoje čelo,
da bo moje življenje takšno,
kot si si ga zamislil ti.
Bog Sin, Jezus, moj brat,
prsi predstavljajo moja čustva:
sposobnost ljubiti Očeta,
kakor si nas ti učil,
veselje, da gremo za teboj
kot svojim Učiteljem;
prizadevanje, da ljubimo druge,
kot si ti ljubil nas.
Bog Sin, Jezus, moj brat,
polagam te v svoje prsi,
da bodo moja čustva vedno
utemeljena v tebi.

Bog Sveti Duh,
ramena predstavljajo mojo dejavnost,
moč, ki podpira moje izbire
in moje odločitve,
moje obveznosti in moje napore,
ki jih terja pravo življenje.
Bog Sveti Duh,
polagam te na svoja ramena,
da mi ne bo manjkala tvoja pomoč,
da razumem Jezusa in živim tako,
V molitvi prosimo za zvestobo v pravi
in globoki veri in naj nas v tem pod- kot je živel on.
pira priprošnja Device Marije. Bila Oče, Sin in Sveti Duh,
je prvo bitje, popolnoma prevzeto s polagam vas v svoje življenje
Sveto Trojico.
in vam ga izročim. Amen.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Častitljivi del

T. Lasconi, Zakladnica molitve

16.6..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
G. OLJKA

17.6..

* SVETA TROJICA * Marija Terezija Scherer, red.

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za

žive in rajne farane
+ Sebastjana JELENA
+ Ivana PLASKANA (8. dan)
zdravje (S.)

PONEDELJEK

* maš.: J.K., G.B.

* Rajner, samotar * Terezija, redovnica

POLZELA 19.00 … v dober namen
18.6..

TOREK

* Gregor Janez Barbarigo, škof * Elizabeta iz Schönaua

POLZELA 19.00 … za + Marijo, Rastislava in Radota SLOKARJA
… za + Janeza CUKJATIJA
* maš.:
19.6..

SREDA

J.K., A.Š.

* Nazarij, prvi koprski škof * Romuald, opat, redovni ust.

POLZELA 7.00 … v dober namen
Š ENEK 10.00 … po namenu oskrbovancev Doma upokojencev
20.6..

ČETRTEK

* SV. REŠNJE TELO IN KRI * Adalbert, škof

ANDRAŽ 18.00 … za + Antona TOMINŠKA
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Rajmunda ZADRAVCA
… za + Marjana MEŠIČA
… po maši telovska procesija
21.6..

PETEK

* Alojzij Gonzaga, redovnik * Rajmund, škof

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Franca OŽIRJA
… za + Alojza ČATERJA
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
22.6..

* maš.: J.K., A.Š.

SOBOTA

* maš.: J.K., A.Š.

* Janez Fisher, škof * Tomaž More, mučenec

G.OLJKA 11.00 … po namenu romarjev (Cerkvenjak)
G.OLJKA 12.00 … po namenu romarjev (Lipa,Turnišče)
POLZELA 19.00 … za + Alojzijo ŠALAMON in sorodnike
23.6..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* 12. MED LETOM * Jožef Cafasso, redovnik

7.00 … za žive in rajne farane
/ ANDREJČEKOVE
9.00 … za + Mileno BLAGOTINŠEK (obl.), Rudija, Jožefo, vse
… za + Rudija PODPEČANA (obl.) in Bernardo
… za + Martina UMBREHTA
* maš.: J.K., G.B., A.Š.
… po maši telovska procesija
10.30 … za + Martina in Marijo SIKOŠEK Ivana SELIČA
… za + Marijo in Ivana ŽGANKA
* maš.: J.K., A.Š.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 16. junija ob 16. uri bo na
Polzeli tradicionalno srečanje cerkvenih otroških pevskih zborov. Nagradimo jih s prisotnostjo in aplavzom!
To nedeljo, 16. junija bosta krščena:
Žak V., Breg; Aleksej S., Polzela.
To nedeljo, 16. junija ob 15. uri molitev
za duhovne poklice v Marijini cerkvi
v Celju. Ob 16. uri maša.
V sredo, 19. junija rekolekcija duhovnikov dekanije Žalec. Pisarna zaprta.
V sredo, 19. junija ob 18.30 bo v stolni
cerkvi v Ljubljani ljubljanski nadškof
metropolit in predsednik Slovenske
škofovske konference msgr. Stanislav
Zore daroval sv. mašo za domovino ob
državnem prazniku dneva državnosti.
Pri bogoslužju bo poleg Vojaškega
vikariata pri Slovenski vojski in Zbora
Slovenske filharmonije sodelovala tudi
Enote za protokol ter kvintet trobil
orkestra Slovenske vojske.

OBISK VELIKEGA MOJSTRA

V nedeljo, 16. junija bo pol enajsta maša
na Gori Oljki. Slovensko skupnost Malteškega reda bo obiskal veliki mojster
malteškega reda. Skupaj z verniki iz
krajev njihove nekdanje postojanke
bo obhajal to zahvalno daritev. Prav
in lepo bo, da se maše na Gori Oljki
udeleži čim več ljudi, zato je na Polzeli
ob 10.30 ne bo. Pridite na Goro! Po
maši bo župan Občine Polzela pripravil
slavnostni sprejem velikega mojstra
na gradu Komenda.
Če nikakor nebi mogli priti ob 10.30 na
Goro Oljko, navajam še nekaj možnosti
za udeležbo: 7.00 Polzela, 9.00 Andraž,
10.00 Šempeter, 10.00 Braslovče.
GLASBA

V sredo, 19. junija ob 19. uri bo v cerkvi
sv. Marjete na Polzeli Krisjan Turnšek
izvedel recital najrazličnejših skladb.
Sodelovali bodo tudi številni gostje.
POLETNI DAN NA ŠKOFIJSKI

26. junija bo na Škofijski gimnaziji A.
V četrtek, 20. junija je praznik SRT. Na M. Slomška v Mariboru za učence, ki
Polzeli bo po sv. maši telovska proce- v tem šolskem letu zaključujejo 7. ali
sija. V Andražu bo procesija v nedeljo 8. razred osnovne šole, organiziran
'Poletni dan na Škofijski'. Učenci bodo,
V soboto, 22. junija izlet pevcev COPZ skupaj z nekaterimi profesorji in dijaki,
in ministrantov. Iz Andraža avtobus preživeli sproščen in ustvarjalen dan.
odpelje ob 8.45, s Polzele ob 9.00.
Udeležili se bodo različnih delavnic,
spoznali sovrstnike iz drugih krajev
V nedeljo, 23. junija srečanje zakonske in občutili, kako je biti srednješolec.
skupine. Na običajnem prizorišču.
Vse dejavnosti bodo brezplačne. Poskrbljeno bo tudi za kosilo in za ogled
SKRB ZA CERKEV
dijaškega doma. Na šolski spletni strani
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. www.skofijska.si je dostopna kratka
V Andražu: Blagotinšek, Andraž 10, elektronska prijavnica. Prijava je obBlagotinšek, Andraž 10/d, Ožir, An- vezna.« Info. Marjan Pučko, duhovni
asistent, 031/349-805.
draž 11. Na Polzeli: Orova vas.

