Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
7. julij
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Gospod določil še
drugih dvainsedemdeset in
jih poslal pred seboj po dva
in dva v vsako mesto in kraj,
kamor je sam nameraval.
Rekel jim je: »Žetev je obilna,
delavcev pa malo.
Prosíte torej Gospoda žetve,
naj pošlje delavce
na svojo žetev. Pojdite!
Pošiljam vas kakor
jagnjeta med volkove.
Ne nosíte s seboj ne denarnice,
ne torbe, ne sandal in spotoma
nikogar ne pozdravljajte!
V katero koli hišo pridete,
recíte najprej: »Mir tej hiši!«

Jezus nam ni naročil, naj bomo zvitorepe lisice, bodeči ježi ali strahopetni
zajci. Jagnjeta naj bomo. Jagnje je prikupno, ne misli hudega, ni se ga treba
(Lk 10,1-5) bati. Malo zahteva, daje pa vse: volno,
kožuh in meso.

»Glej, napeljal bom ... mir kakor reko.«
To se zgodi, kadar odpremo
svoje srce njegovi ljubezni.
Mir nas preplavi in se širi na ljudi,
s katerimi se srečujemo.
Pojdimo v svet, pojdimo
med ljudi in ponesimo
ter podelimo ta mir,
ki k nam prihaja
od zgoraj.

Ko nas Jezus pošilja kot jagnjeta med
volkove, hoče reči, da evangelija ne
smemo oznanjati in braniti s sredstvi,
ki so lastna volkovom. Nasilje naj premagujemo s krotkostjo, hudobijo z
dobroto, izkoriščanje s pravičnostjo,
laž z resnico. Če se kdo spravi na nas
z vsemi sredstvi, ki jih premore, bo
to tem večji dokaz, kako je potreben
našega pričevanja.

Po človeški pameti bodo volkovi imeli lahko delo. Pokazali bodo zobe in
jagnjet ne bo več. Ali Jezus tega ne
ve? Najbrž ve, toda očitno ne računa
samo s človeško pametjo. Računa z
Božjo močjo, ki se pokaže takrat, ko
je oznanjevalec evangelija brez moči.
Kristjani se dandanes pogosto čutimo
kako ovce med volkovi. Ničesar nimamo, na kar bi se mogli zanašati,
nikogar nimamo, da bi povzdignil
glas v našo obrambo. Kdo se zavzame za nas, ko si nas javno privoščijo
ali pa se vedejo do nas, kakor da nas
ni?

IZSELJENIŠKA NEDELJA

Prva nedelja v mesecu juliju
nas vsako leto poveže z rojaki. Ob tej
priložnosti je dr. Andrej Fink razmišljal
takole:
»Slovenija mora, kot je rekel dr. Lambert
Ehrlich, 'biti mejnik, ki druži in veže jug s
severom, vzhod z zahodom. Sama ne sme
biti ne eno, ne drugo, ne tretje. Ostati
mora mejnik, ki druži vse, kakor Sv. Višarje. To nalogo bo pa Slovenija mogla
izpolnjevati samo v svobodi, ne pod
gospodarjem, ki bi sedel bodisi na jugu
ali na severu, na vzhodu ali na zahodu ...'

Slovenci zunaj meja živimo v neprestanem zavestnem in podzavestnem
primerjanju sebe s svetom, ki nas obdaja. Iz tega gledišča se nam Slovenija
zdi veliko večja, kot je v resnici. To opažajo skoraj vsi rojaki, nekateri tudi zelo
Vse številčnejše možnosti se pojav- visoki uradniki slovenske države, ki iz
ljajo, ki so kakor jate lačnih volkov, matice prihajajo na obisk k nam in
ki vztrajno odjedajo naša nedeljska opazujejo slovenske stvaritve v svetu.
evharistična slavja. Nič bolje se ne
Naj bo trojna, se pravi matična, zamejska
godi verouku sredi kopice obveznih
in izseljenska, Slovenija vsem in za vse,
in neobveznih predmetov in obšolkjerkoli nam je dano živeti, primeren in
skih dejavnosti.
prijeten krov in zatočišče.«
Zgodovina pozna obdobja, v katerih
Po: radio.ognjisce.si
so bili kristjani bolj volkovi kot jagnjeta. Ali so nam tista obdobja v čast
in Cerkvi v blagoslov?
Gospod, zahvaljujemo se ti za sveta
Po: p. F. Cerar brata Cirila in Metoda.
V naši kulturi sta pustila globoko sled;
prva
sta začutila lepoto našega jezika.
Kdor ima dobroto v srcu, nosi v
sebi nebesa in jih izžareva v okolico. Prinesla sta nam luč, tvoj evangelij.
Nista se ustrašila napora, ko sta
Dobrota je Božji dar, zato pravijo:
usmerila svoj korak med pogane.
kdor nosi v sebi dobroto,
Tujca med tujci sta nam postala brata.
nosi v sebi Boga.
Naše župnijske maše sredi nedeljskih
dopoldnevov se počutijo kakor nebogljen jagenjček med širokim naborom ponudb širom naokrog prav
ob tej nedeljskih uri.

(Anton Trstenjak)

Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

7.7..
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1

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

8.7..

* 14. MED LETOM * nedelja Slovencev po svetu

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Sebastijana JELENA
+ Ivana PLASKANA (30. dan)
* maš.:
+ Ivana (obl.) in Tilčko ŽOLNIR
+ Ožbalta DROBNJAKA (obl.)
* maš.:

PONEDELJEK

J.K., A.Š.
J.K., A.Š.

* Kilijan, škof, mučenec * Prokopij Palestinski

POLZELA 19.00 … za božjo pomoč in zdravje
9.7..

TOREK

* Avguštin Zhao Rong in drugi kitajski mučenci

POLZELA 19.00 … za + Štefanijo in Jožeta KAČA
ANDRAŽ 20.00 … za + Janka PRAPROTNIKA.
10.7..

SREDA
POLZELA

11.7..

* Amalija (Alma), redovnica * Rufina, mučenka

7.00 … za + Edvarda in Marijo HROVAT, Ano MALIS
… za + Marijo STROPNIK in vse njene
* maš.:

ČETRTEK

* Benedikt, opat, zavetnik Evrope * Olga Kijevska, r.u.

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marijo ŠKETA (obl.)
… za + Venčeslava VAŠLA
POLZELA 19.30 … molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)
12.7..

PETEK

J.K., S.C.

* maš.: J.K., S.C.

* Mohor, škof in Fortunat, diakon, mučenca

POLZELA 19.00 … za + Frančiško, Avgusta in Ružo TERGLAV
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
13.7..

SOBOTA

* Henrik (Hinko) II., cesar * Klelija Barbieri, r.u.

POLZELA 19.00 … za + Ivana, Terezijo PAINKRET, Nino MEKLAV
… za + Franca PREŠIČKA
* maš.:
14.7..

NEDELJA

J.K., S.C.

* 15. MED LETOM * Kamil de Lellis, duh. r.u.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana SITARJA
POLZELA 10.30 … za + Angelo URATNIK in vse TÓMAŽOVE
… za + Jožico in Ignaca ROMIHA
… za + Vincenca KOMPANA (obl.)
… za + Marijo in Ivana ŽGANKA
* maš.: J.K., A.Š., S.C., G.B.

Če bo naša vera pristna in globoka,
potem bo rasla tudi naša plemenitost, naša dobrota,
bomo bolj usmiljeni in
bolj odprti do sočloveka.
(papež Frančišek)

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2019

JULIJ: Da bi tisti, ki delijo
To nedeljo, 7. julija ob 10. uri bo v Zapravico, pri tem ohranili
vodu sv. Stanislava v Šentvidu nad
svojo
integriteto
in da bi krivičnost, ki
Ljubljano 26. tabor Slovencev po svetu
- slavnostna prireditev Izseljenskega prevladuje v svetu, ne imela zadnje
društva Slovenija v svetu. Naslov le- besede.
tošnjega shoda se glasi: 'Spoznal sem SLOVENCI PO SVETU
Slovence po svetu'.
1. nedeljo v mesecu juliju posvečamo
V petek, 12. julija (19.00) in v soboto, Slovencem po svetu, ki živijo zunaj
13, julija (8.30), bo v Domu sv. Jožefa meja Slovenije. Ocene o številu teh
v Celju tečaj za zaročence, namenjen rojakov se vrtijo okrog pol milijona.
parom, ki so pred odločitvijo za skupno Zelo velika številka, če nas doma živi
zakonsko življenje. Info. in prijave: 059 približno dva milijona, a vendar tako
073 800.
neizrazito občutena v našem vsakdanu.
Mnoge meje so odpravljene, komuniV nedeljo, 14. julija bo krščena Maruša
kacijske in potovalne možnosti pa v
O., Polzela. (Sv. Marija Brezmadežna). zadnjih letih postajajo neverjetno
Približuje se praznik sv. Marjete, za- dostopne. Tako imamo vse več privetnice polzelske župnije. Praznovanje ložnosti, da z ne prevelikim trudom
bodo otvorili otroci in mladi z Orato- vzpostavljamo enoten slovenski prosrijem, ki se bo pričel z mašo v nedeljo, tor, ki ni več usodno odvisen od kraja
14. julija. Trajal bo do petka, 19. julija, bivanja. Ob Nedelji Slovencev po svetu
ko bo ob 15. uri zaključna sv. maša. želimo Slovence v domovini spodbudiOb 19. uri bo župnijska maša in po ti k razmisleku o številnih rojakih, ki
njej koncert VIS Margareta. Na god živijo po svetu ter hkrati okrepiti tudi
sv. Marjete, v soboto, 20. julija bo maša slovensko zavest v slovenskih skupob 19. uri. Osrednja slovesnost pa bo nostih po svetu.
v nedeljo, 21. julija ob 10. uri. Najprej
bo sv. maša, potem pa procesija z Naj- GLASBA
svetejšim. Mašno daritev in procesijo To nedeljo, 7. julija ob 19. uri bo v
bo opravil msgr. dr. Marjan Turnšek, Domu sv. Jožefa Celje instrumentalno
u. nadškof. Po slovesnosti bo druženje vokalni koncert z naslovom »Vrtiljak
s pogostitvijo pred cerkvijo. Vzemite melodij v poletno noč«. Gostje bodo
si čas in pridite. Ne planirajte izletov člani skupine Bubbles iz Celja in okolice,
ali srečanj z drugo vsebino!
ki se nam bodo predstavili z večno
zelenimi popevkami Jureta Robežnika
SKRB ZA CERKEV
in Mojmirja Sepeta.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Pirec, Andraž 82, Glušič, Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo in
Andraž 109. Polzela: Polzela II.
Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.

