.

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
4. avgust

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In rekel bom svoji duši:
»Duša moja, veliko blaga imaš,
spravljenega za veliko let;
počivaj, jej, pij
in bodi dobre volje!«
Toda Bog mu je rekel:
»Neumnež, to noč bodo
tvojo dušo terjali od tebe,
kar pa si spravil, čigavo bo?«
Tako je s tistim, ki si nabira
zaklade, pa ni bogat v Bogu.
(Lk 12,19-21)

Tema razdeljevanja dobrin je danes
prav tako sodobna kakor takrat.
Kristjani naj ne zapadejo pohlepu
borznih špekulantov, temveč naj bodo
bogati v Bogu (Lk 12,21).
Resnično bogastvo
se nahaja v nas.
Zaklad je v naši duši.
Ljubezen je,
ki deluje.
Ta pa deluje le,
če svoje dobrine
delimo.
Po: A. Grün, Jezus - podoba človeka

Jezus nam v Božji besede naroča, naj
skrbimo, da bomo bogati v Bogu.
Ali moraš, če hočeš postati bogat v
Bogu, živeti v pomanjkanju zemeljskih dobrin? Nikakor. Reven človek
more biti prav tako daleč od Boga
kakor bogataš, saj človeka ne bliža
Bogu revščina sama po sebi in ga ne
oddaljuje od Boga bogastvo samo po
sebi. Nekdo more biti bogat, a na
bogastvo prav nič navezan: če je
navezan na Boga, je bogat v Bogu.
Nekdo more biti reven, a je zaradi

tega zagrenjen, hlepi po bogastvu,
zavida vsem, ki imajo več od njega,
vidi vso svojo srečo v zemeljskih
dobrinah - ta gotovo ni bogat v Bogu.

M0Ž IZ PRILIKE

Bogatin iz prilike je živa
podoba neumnosti.

Jezus v evangeliju pogosto svari pred
bogastvom. Tega ne dela, ker bi bilo
bogastvo zlo samo v sebi, temveč ker
ve, da je človek, ki je bogat, v neprestani nevarnosti, da ga sla po imetju
popolnoma prevzame. Kopičenje
imetja bogataša ne zadovolji, temveč
le podžiga njegov pohlep. Bolj pohlepu popušča, manj je bogat v Bogu.

Ni neumen, ker je bogat;
bogastvo samo po sebi je dobrina.
Pač pa zato, ker ne ve, kaj je njegovo
življenje, saj ne zna šteti svojih dni.

Živel je bogataš, ki je spravil v svojo
last skoraj vso obsežno dolino. Imel
je oskrbnika, katerega je cenil zaradi
njegove poštenosti, a se je rogal njegovi dobrosrčnosti in globoki veri.
Nekega jutra je ta oskrbnik boječe
potrkal na bogataševa vrata: Gospodar, ne bodite hudi, da vas motim.
Povedati vam moram, kar se mi je
zgodilo v snu: razločen glas mi je
rekel, da bo to noč umrl najbogatejši
človek v tej dolini. Ko sem se zbudil,
sem pomislil na vas, saj razumete …
Prav, prav, a vedi, da na sanje nič
ne dam. Le pojdi na delo. Čez dan
je bogataš za vsak primer poklical
prijatelja zdravnika. Ta ga je skrbno
pregledal in ugotovil, da je njegovo
zdravje odlično. Kljub temu sta do
pozne večerne ure ostala skupaj …
Ko se je okrog polnoči zdravnik poslavljal, je oskrbnikova hči objokana
prihitela naznanit, da je pravkar popolnoma nepričakovano umrl oče.
Bogataš se je obrnil k zdravniku: če
je bogastvo v tem, da človek živi po
veri, je danes zares umrl najbogatejši človek v naši dolini.

V svoji topoumni zadovoljnosti
pozablja, da življenje nikoli ni na
cilju, ker njegov cilj ni tu na zemlji.

Po: Beseda da Besedo

Prepričan je, da bo živel na tisoče let
in da jih bo lahko preživel tako, da bo
živel od presežka.
Prepričan je, da je na cilju.

Mož iz prilike ima nedvomno mnogo
dobrih lastnosti in sposobnosti,
spozna se na svoj posel.
Njegovo premoženje, ki bi ga znova
vložil, bi ustvarilo bogastvo za mnoge
ljudi, ki bi mu bili hvaležni.
On pa pusti počivati prejete darove in
si domišlja, da bo življenje lahko
zadržal zase.
Hoče se odpočiti. A si skoplje grob.
Pri vseh svojih polnih kaščah je revež.
Ker ne ve, da mu je življenje podaril
Bog, zato da bi ga uporabil za druge.
Ne ve, da se pri Bogu ne moreš
upokojiti.
Po: T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

Življenje je največja dobrina.
Vsak bo moral odgovarjati,
kaj je naredil s svojim življenjem
in kaj je dobrega storil drugim.
(Alojzij Šuštar)
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* 18. MED LETOM * Janez M. Vianej, arški župnik

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Jožefo in Nandija KRKA
+ Lidijo JELEN
* maš.: E.K., G.B.
+ Marjana (obl.), Vikija in vse ZAVERŠNIKOVE
+ Marijo (obl.) in Bernarda ZALOŽNIKA
+ Ivana VASLETA (8. dan)
* maš.: E.K., A.Š., D.Ž.

PONEDELJEK

* Marija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj

POLZELA 19.00 … za + Mateja ZMRZLAKA, Ano, Franca ŠTEFANČIČA
… za + Pavla TURNŠKA (obl.), vse MLINARJEVE * A.Š., S.C.
6.8..

TOREK

* Jezusova spremenitev na gori * Oktavijan, škof

POLZELA 19.00 … za + Ljudmilo KOLENC
… za + Silvestra GROSA (obl.), Andreja ŽGANKA in
Marijo ULAGA
* maš.: A.Š., G.B.
7.8..

SREDA
POLZELA

8.8..

* Sikst II., papež, mučenec * Kajetan Tiennski, red. ust.

7.00 … za + Terezijo (obl.), Franca ROJŠEKA, Jožeta AVŽNERJA

ČETRTEK

* Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Avgusta LEŠNIKA (obl.) in vse PUŠNIKOVE
… za + Milana STIBLA (30. dan)
* maš.: A.Š., G.B.
POLZELA 19.30 … molitev za duhovne poklice (molitvena skupina)
9.8..

PETEK

* Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč., soz. Evrope

POLZELA 19.00 … za + Slavi PLANINŠEC, Antona (obl.), Bernardo ŠVAB
… za + Marka MEKLAVA (obl.) in Ludvika
… za + Franca PUSOVNIKA (obl.)
* maš.: A.Š., D.Ž., G.B.
10.8..

SOBOTA

* Lovrenc, diakon, mučenec * Arigij, škof
… za + Venčeslava VAŠLA
… za + Franca PREŠIČKA

11.8..

NEDELJA

* maš.: J.K., G.B.

* 19. MED LETOM * Klara (Jasna), devica, red. u.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Sofijo in Damjana JEZERNIKA
POLZELA 10.30 … za + Marijo (1. obl.) in Ivana ŽGANKA

Bog nas je ustvaril iz ljubezni, da bi nas osrečil.
Toda povsem podarjena in vsiljena sreča ni popolna sreča.
Kako vse drugačno zadoščenje imamo,
kadar smo pri svoji sreči sami sodelovali.
(Janez Janžekovič)

OBVESTILA - VABILA

V nedeljo, 11. avgusta bo krščena
Glorija G., Orla vas. God: 27. aprila.
Pisarne Škofijskega ordinariata Celje
in obeh naših župnij bodo od 29. julija do 7. avgusta zaprte.
SVETNICA TEDNA

5. avgust: Marija Snežna. Največja
cerkev Marije Snežne, ki je hkrati tudi
največja Marijina cerkev na svetu, je
bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno
ime je nastalo na podlagi legende. Pod
papežem Liberijem, ki je Cerkev vodil
od 352 do 366, je rimski patricij Janez s
privoljenjem svoje žene sklenil, da
Gospodovo mater Marijo napravi za
dedinjo svojega velikega premoženja,
ker sama nista imela otrok. Molila sta,
kako naj bi ta sklep uresničila. V noči
med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu
navadno največja vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in
velela pozidati cerkev na kraju, kjer
bo naslednje jutro ležal sneg. Enake
sanje je imel tudi papež Liberij, ki je
zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Eskvilin, ki
je bil pokrit s snegom, in tam označil
prostor za zidanje Marijine cerkve.
Bleščeči beli sneg sredi poletja je v
legendi simbol Marijine brezmadežnosti. Leta 867 je papež Hadrijan II. na
oltar te bazilike položil slovanske
bogoslužne knjige, potem ko je odobril njihovo rabo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jelen, Andraž 10/a, Majhenič,
Andraž 12. Polzela: Založe

ROMANJE NA POLJSKO

Za mlade bo v času jesenskih počitnic,
od 26. do 30. septembra, potovanje
na Poljsko, kjer je svojo pot svetosti
začel Karol Wojtyla. Romanje bo povezano tudi z likom sv. Maksimiljana
Kolbeja, pa tudi s spodbudami, ki jih
je dal papež Frančišek na Svetovnem
dnevu mladih v Krakovu. Cena 229 €,
Prijave: Aritours d.o.o., tel. 252 16 19,
www.aritours.si,info@aritours.si.
SLOVENSKO-HRVAŠKO ROMANJE

Duhovniki, redovniki, redovnice in vsi
vernike mariborske nadškofije, celjske
in soboške škofije smo lepo vabimo na
7. slovensko - hrvaško romanje, ki bo
v soboto, 19. oktobra ob 10. uri v Krašiću, rojstnem kraju bl. kardinala Alojzija Stepinca. Za ta kraj so se odločili
na prejšnjem romanju v Stični. Prav
je, da skupaj obhajamo 20-letnico Stepinčeve beatifikacije in 6o-letnico
njegove smrti. Kardinal Stepinac je
na začetku 2. svetovne vojne sprejel
537 duhovnikov-beguncev iz takratne
mariborske in ljubljanske škofije, jih
razposlal po župnijah in tako mnoge
rešil smrti, trpljenja in preganjanja po
taboriščih. Cena 35 €. Aritours. Tel.
00 386 (0) 2 / 252 16 19; E-mail:
info@aritours.si; www.aritours.si.
SPOMENIK – »Kaj predstavlja en
samcat las na plešasti glavi?« –
»Spomenik padlim.«
Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo in
Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.

