Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
23. junij
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Vsem pa je rekel:
»Če hoče kdo iti za menoj,
naj se odpove sebi
in vzame vsak dan svoj križ
ter hodi za menoj.
Kdor namreč hoče
svoje življenje rešiti,
ga bo izgúbil;
kdor pa izgubí
svoje življenje zaradi mene,
ga bo rešil.«
(Lk 9,23-24)

Znamenje krščanstva ni veličastna
cerkev ali katedrala z zlatimi oboki
in srebrnim okrasjem, z vzvišeno
liturgijo in lepo glasbo.
Znamenje krščanstva je nemoč,
majhnost, ranljivost, in še vedno križ,
na katerem človek dan za dnem,
kapljico za kapljico tiho
daruje svoje življenje ...
je vidna ljubezen,
opazna in otipljiva,
v toplini srca,
kretnjah rok in nog,
v poslušanju in
pogovoru in v lesku oči.
Po: P. Bosmans, Bog – moja oaza

Mnogi ne vedo, da so bila o Jezusu
povedana že vsa mnenja, od najglobljih do povprečnih, in vsi ugovori
proti njemu že neštetokrat zavrnjeni.
Vsaka beseda Nove zaveze je bila že
tisočkrat prerešetana in precejana.
Med besedili vseh časov in krajev so
ravno svetopisemsko besedilo preučevali zdaleč največ in z neprimerljivo zagrizenostjo.
Že pri Jezusovih judovskih sodobnikih in rojakih so se mnenja o njem
silno razhajala. Za ene je bil in je
Božji Sin, Maziljenec, Odrešenik, za
druge pa navaden človek, samozva-

nec, slepar, prevratnik, hujskač, sanjač
ali celo obsedenec. Po dvajsetih stoletjih se je pahljača mnenj samo še
razširila: islam ga ima za preroka,
judovstvo za rabija (učitelja), neverujoči kvečjemu za humanista in
učitelja morale, razne sekte in new
age za enega od poslancev iz onstranstva, enega izmed mnogih.
Zanimivo je, da je že Jezus svojim
najožjim spremljevalcem postavil
to izzivalno vprašanje: »Kaj pravijo
množice, kdo sem? In kaj vi pravite?«
Izkazalo sej, da so prevladovali povsem zgrešeni pojmi o njem. Toda
nekdo je vedel za pravi odgovor –
apostol Peter: »Ti si Mesija, Božji
Maziljenec.« A do tega spoznanja
se ni sam dokopal. Bilo mu je dano
od zgoraj.
Kje naj danes v zmešnjavi mnenj o
tem skrivnostnem človeku najdemo
pravi, trezen, utemeljen odgovor?
Vsakih nekaj let se pojavi nova teorija
in za njo druga in tretja in … Katoličani in mnogi drugi kristjani verujemo, da tisti Peter, ki je nekoč edini
vedel za pravi odgovor, še veno živi
naprej v Cerkvi skozi zgodovino.
Italijanski spreobrnjenec Vittorio
Messori, pisec še ene uspešnice o
Jezusu, je zapisal: »Knjiga je ponavadi
monolog, piščev samogovor. Evangelij pa je razgovor, ki se ne končna
nikoli. Kaj pa vi pravite, kdo sem?
Tako še vedno vprašuje in bo vedno
spraševala skrivnostna glavna oseba
evangelija prav vsakega človeka.«
Po: TV Slovenija, Ozare, 1995

V OBRAZ IN V HRBET

Gospod, tako težko te je
vedno razumeti!
Kako težko je vse gledati
z očmi vere in vedno, kot ti, imeti
pred seboj Očetovo voljo!
Hoditi moram v svetlobi milosti in v
temi bolečine, ne da bi se čudil samemu
sebi, ne da bi zdvomil nad tabo.
Mar ni potrebno, da te gledam v obraz
in v hrbet, če te hočem dobro poznati?
V obraz: kadar mi prihajaš naproti,
ko vidim tvoje obličje v luči sijaja in
tvoje slave, z nasmehom tvoje dobrote,
da z mojih ustnic privre zahvala v
veselem slavospevu …
V hrbet: kadar se zdi, da odhajaš,
ko me spominjaš moje nemoči in moje
slepote in nesmiselnosti mojih utvar.
V obraz in v hrbet. Pomagaj mi, da te
spoznam: tebe, Boga, ki si čisto blizu,
tebe, Boga, ki si na videz daleč,
da ti povem z enako zaupnostjo:
hvala ti za dneve svetlobe, oprosti za
vse večere dvoma.
Gospod, predvsem mi pomagaj razumeti,
da lepše razkrivaš svoje skrivnosti,
kadar me kljub mojemu upiranju prisiliš,
da hodim za teboj, ki nosiš križ …
Takrat te sicer res vidim samo v hrbet,
toda ko stopam za teboj, po tvojih
stopinjah, se kakor ti učim ubogati
Očeta, trpeti za ljudi;
takrat zasledim tvojo ljubezen, ki jo
deliš, in najdem te nazadnje, Gospod –
ne več takega, ko si v obraz, niti ne
takšnega, kot si v hrbet,
ampak takega, kot si v svojem srcu.
M. Francoise v Zakladnica molitve

23.6..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
24.6..

* 12. MED LETOM * Jožef Cafasso, redovnik

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

žive in rajne farane
/ ANDREJČEKOVE
+ Mileno BLAGOTINŠEK (obl.), Rudija, Jožefo, vse
+ Zdravka JEŽOVNIKA (obl.) in vse BRŠEKOVE
+ Rudija PODPEČANA (obl.) in Bernardo
+ Martina UMBREHTA (procesija) * : J.K., G.B., A.Š., J.K.
+ Martina in Marijo SIKOŠEK Ivana SELIČA
+ Marijo in Ivana ŽGANKA
* maš.: J.K., A.Š.

PONEDELJEK

* Rojstvo Janeza Krstnika - kres

POLZELA 19.00 … za + Marjano KAPITLER
… za + Janeza BRAČUNA (7. dan)
25.6..

TOREK

* Doroteja iz Montauna, mati mistik. * Dan državnosti

POLZELA 19.00 … za + Ivana HRAŠARJA (30. dan)
… za + Franca ŠTAHLA (30. dan)
26.6..

SREDA
POLZELA

27.6..

* maš.: J.B., J.K.

* maš.: J.B., J.K.

* Jožefmarija Escriva, ustanovitelj Opus Dei

7.00 … za + Marijo JOŠOVC

ČETRTEK

* Ema (Hema) Krška, kneginja * Ciril Aleksandrijski

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Jožeta VAŠA (obl.)
POLZELA 19.30 … adoracija pred Najsvetejšim
28.6..

PETEK

* Srce Jezusovo * Irenej (Hotimir) Lyonski, škof, muč.

POLZELA 19.00 …
…
POLZELA 19.30 …
ANDRAŽ 20.00 …
29.6..

SOBOTA

za + Roberta GREŠAKA (obl.), Jožeta, Marijo JELEN
za + Radota TROBINA in sorodnike
* maš.: J.K., J.K.
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
za + Ivana in Frančiško PRAPROTNIK, sorodnike

* Peter in Pavel, apostola * Marijino brezmadežno Srce

POLZELA 14.30 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
ANDRAŽ 20.00 … za
… za
30.6..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

blagoslov in srečo v družini (poročna)
+ Pavla TURNŠKA in vse MLINARJEVE
+ Julija OCVIRKA
* maš.:
+ Petra in Vinka VODOVNIKA
+ Ivana SITARJA
* maš.:

J.K., J.K.
J.K., J.K.

* 13. MED LETOM * Prvi mučenci rimske Cerkve

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Branka in Martino BLAGOTINŠEK
+ Kristino KUŽNIK (8. dan)
* maš.: J.K., J.K.
+ Jožeta FLORJANCA, starše Martina, Frančiško
+ Marjana ŠKOBERNETA (obl.)
+ Angelo in Ludvika CIZEJA
+ Roka SVATINA
* maš.: J.K., A.Š., J.K., S.C.

OBVESTILA - VABILA

PRAZNIK

Zakrament sv. zakona želita skleniti: V ponedeljek, 24. junija bo v župniji
ženin Tine Pugelj, Založe (Struge) in Celje-sv. Jožef kresovanje ob dnevu
državnosti. Ob 18.30 bo sv. maša za
nevesta Petra Vasle, Založe.
domovino, ob 21.00 slovesna akadeTo nedeljo, 23. junija srečanje zakonske mija (govornik g. Vladimir Ljubek, podskupine. Na običajnem prizorišču in župan Mestne občine Celje), potem pa
ob isti uri kot vsako leto..
kulturni in zabavni program: Prifarski
muzikanti, Pihalna Godba Svetina,
To nedeljo, 23. junija po maši ob 9. uri
Župnijski zbor Celje-sv. Jožef, dekliška
bo v župniji Sv. Andraž nad Polzelo
skupina Jožefinke, Zbor zaposlenih
telovska procesija.
Doma sv. Jožef in Fantje z Jožefovega
V sredo, 26. junija goduje Jožefmarija hriba. Vstop prost!
Escriva de Balaguer. Za svetnika je bil
POLETNI DAN NA ŠKOFIJSKI
razglašen 6. oktobra 2002. Ta Španski
duhovnik je ustanovitelj gibanja Opus 26. junija bo na Škofijski gimnaziji A.
Dei (Božje delo). Namen gibanja je, da M. Slomška v Mariboru za učence, ki
bi kristjani spoznali, kako se morajo v tem šolskem letu zaključujejo 7. ali
posvetiti vsak v svojem poklicu. Rodil 8. razred osnovne šole, organiziran
se je 9. januarja 1902. Najprej je štu- 'Poletni dan na Škofijski'. Učenci bodo,
diral pravo in dosegel doktorat. Začutil skupaj z nekaterimi profesorji in dijaki,
pa je Božji klic, zato je pri triindvajsetih preživeli sproščen in ustvarjalen dan.
postal duhovnik. Okoli sebe je začel Udeležili se bodo različnih delavnic,
zbirati ljudi različnih poklicev in stopenj spoznali sovrstnike iz drugih krajev
izobrazbe. Pogovarjal se je z njimi o in občutili, kako je biti srednješolec.
Bogu, o duhovnem življenju, o našem Vse dejavnosti bodo brezplačne. Poskrščanskem poklicu. Leto kasneje je krbljeno bo tudi za kosilo in za ogled
že ustanovil družbo Opus Dei. Duhov- dijaškega doma. Na šolski spletni strani
nost družbe je strogo laična: od vseh www.skofijska.si je dostopna kratka
članov duhovniki zavzemajo le dva elektronska prijavnica. 031/349-805.
odstotka. Od svojih članov zahteva
MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
edino to, da se trudijo svoje življenje
oblikovati po idealih evangelija. Umrl O Bog, večni pastir, skrbno in nepreje 26. junija 1975 v Rimu.
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi
V nedeljo, 30. junija bo krščena Larisa v celjski škofiji pastirja po svojem srcu,
G., Podvin.
ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
SKRB ZA CERKEV
skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebČiščenje in krašenje cerkve ta teden. nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
Andraž: Urbanc, Dobrič 21/a, Jesenko, evangeliju in odkrivati znamenja časa.
Dobrič 21/b. Polzela: Orova vas.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

