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

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:
»Ne boj se, mala čreda,
kajti vaš Oče je sklenil,
da vam dá kraljestvo ...
Vaša ledja naj bodo opasana
in svetilke prižgane,
vi pa bodite podobni ljudem,
ki čakajo, kdaj se bo
njihov gospodar vrnil s svatbe,
da mu odprejo takoj,
ko pride in potrka.
Blagor tistim služabnikom,
ki jih bo gospodar ob svojem
prihodu našel budne!
(Lk 12,32-37)

Ob nedeljah se zbiramo pri sveti maši.
Se vprašamo, kaj nas priteguje?
Je to potreba po Božji ljubezni in bližini?
Je to zavedanje večnosti, kamor bomo
zagotovo nekega dne odšli?
Ali pa je to le zgolj navada?
Ostanimo budni!
Naj bodo naše notranje
svetilke prižgane,
da bomo vselej
pripravljeni na trenutek,
ko »bo prišel Sin človekov«.

Naš misijonar, ki deluje na Japonskem, je bil na obisku v domovini.
Vprašali so ga, kako gleda na slovensko Cerkev z »japonskimi očmi«.
Dejal je: »Za kristjane v Sloveniji bi
rekel, da se bodo morali vse bolj
zavedati Jezusovih besede o mali
čredi in 'Ne boj se, mala čreda'. Tega
se ni tega ni treba bati. Na Japonskem
smo kristjani še mnogo bolj mala
čreda. S to zavestjo živimo v svetu,
ki je čisto drugačen. To oblikuje v
nas vernost, ki je osebna, zavestna in
odgovorna. Dokler si v okolju, ki ti je

naklonjeno, se temu okolju prepustiš
in ti ni treba dosti misliti, ker drugi
mislijo namesto tebe. To je večna
človekova skušnjava. Zato mislim, da
je pomembno slovenske kristjane,
posebno mlade, vzgajati v zrele in
dogovorne osebnosti, ki živijo iz
lastnega verskega prepričanja. To je
velika vrednota, ki jo prinaša zavest,
da smo mala čreda.«
Hvala ti, misijonar na Daljnem vzhodu, za spodbudo in nasvet, ki velja
še danes!

KRŠČANSKO UPANJE

Ne bojmo se biti mala čreda. Bojmo
se nositi krščansko ime in ne živeti
krščansko.

Ljudje, ki živijo brez upanja,
zamujajo življenje. V svojem
življenju ne najdejo smisla
in nečesa, čemur bi se bilo vredno posvetiti. Povsod vidijo le skepticizem,
utrujeno odkimavanje: saj vse skupaj
sploh nima smisla. Saj nič ne pomaga.
Upanje nas ohranja pri življenju. Po
Pavlu upamo na to, česar ne vidimo.
Ne vidimo tega, na kar postavljamo
svoje življenje. Toda v to upamo. To ni
nikakršno pehanje za utopijo. Upanje
nam nudi večjo trdnost v življenju. Tako
se kaže tudi v Pismu Hebrejcem, ki ga
beremo na 19. nedeljo med letom, kjer
vero opredeli takole: »obstoj resničnosti, v katere upamo« (Heb 11,1).
To, kar upam, mi v tem trenutku nudi
trdnost. In ker imam trdnost, grem potolažen naprej v prihodnost.
Krščansko upanje ima svojo utemeljitev
v križu Jezusa Kristusa in v njegovem
vstajenju. Križ je simbol za neuspeh in
vse, kar prekriža naše življenje. Nekateri ljudje zamudijo življenje zaradi
strahu pred tem, kar bi se jim lahko
pripetilo od zunaj. Imajo vtis, da ne
morejo načrtovati svojega življenja.
Ker je nenehno odvisno od zunanjih
dejavnikov, se raje odpovejo vsakršnemu načrtu za prihodnost. Živijo le iz
dneva v dan. Toda križ jih vodi k vstajenju. Za kristjane je znamenje upanja,
da ne obstaja nič, česar ne bi bilo možno
spremeniti, da ne obstaja nobena vrsta
teme, ki je ne bi bilo mogoče razsvetliti,
noben neuspeh, ki ne bi mogel postati
nov začetek, nobena smrt, ki je ne bi
bilo mogoče spremeniti v življenje.

Po: p. Franc Cerar

Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja

V nas pa vrta nekaj drugega: Zakaj
Bog dopušča, da kristjani po dolgih
razdobjih, ko smo veljali za veliko
čredo, spet postajamo mala čreda?
Božjih načrtov ne poznamo, razmišljati pa smemo takole:
Kot velika čreda smo imeli srečo,
da so najbogatejši predeli zemlje
pripadali nam. Na njih smo si sicer
s pridnostjo, ne pa vedno pošteno,
nakopičili veliko dobrin. Od njih pa
le s skopo roko delimo tistim bratom
in sestram po svetu, ki jim je usoda
namenila manj. Kot velika čreda smo
že stoletja med seboj sprti in te sprtosti nikakor ne moremo prerasti.
Tisti, ki so te reči počenjali, so na
zunaj pripadali veliki krščanski
čredi. Gotovo pa jim teh dejanj ni
navdihoval evangelij. Zato smemo
reči, da so bili resnični kristjani tudi
v »velikih« razdobjih mala čreda.

11.8..

NEDELJA

* 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
12.8..

PONEDELJEK

* Ivana Šantalska, vdova, red.

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA
13.8..

TOREK

* Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Tanjo VARGA TERGLAV (obl.)
14.8..

SREDA

* Maksimilijan Kolbe, duhovnik, mučenec

POLZELA 7.00 … v dober namen
PETROVČE 19.30 … za udeležence romanja
15.8..

ČETRTEK

* MARIJINO VNEBOVZETJE – veliki šmaren

POLZELA

za + Gvida in Terezijo JELEN ter Boštjana JELENA
za + Marijo SVETKO in Marijo STROPNIK * m.: J.K., G.B.
za + Ljudmilo in Martina ZEVNIKA, vse MALEZOVE
za + Kristino in Andreja KUŽNIKA, vse TRATNIKOVE
za + Ivana SITARJA
* maš.: J.K., G.B., D.Ž.
za + PIŽORNOVE in BREZOVNIKOVE
adoracija pred Najsvetejšim
za + Jožico in Ignaca ROMIHA
za + Romea TAVČERJA
* maš.: J.K., G.B.

ANDRAŽ

G.OLJKA
POLZELA
POLZELA
16.8..

7.00 …
…
9.00 …
…
…
15.00 …
18.30 …
19.00 …
…

PETEK

* Rok, romar, spokornik * Štefan I., Ogrski, kralj

POLZELA 19.00 … za + Cilko RAKUN (obl.) in ostale RAKUNOVE
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
17.8..

SOBOTA

* Evzebij, papež, mučenec * Hijacint poljski

ANDRAŽ 18.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za
18.8..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

+
+
+
+

Zvoneta OŽIRJA in vse BAJHTOVE
Silvo, Slavka HOFMANA, HOFMANOVE, KOTNIKOVE
Julija OCVIRKA in vse OCVIRKOVE
Ivana in Alojzijo PREŠIČEK
* maš.: J.K., A.Š., G.B.

* 20. MED LETOM * Helena (Alenka), cesarica

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ludvika, Marka, Niko MEKLAV, Ano URATNIK
+ Franca ATELŠKA (1. obl.), Ivana, Darinko PLASKAN
+ Kristino KUŽNIK in Andreja
+ Vinka in Petra VODOVNIKA
+ Valentina BRUNŠKA (obl.) * m.: J.K., A.Š., G.B., D.Ž., S.C.
+ Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE
+ Ludvika in Angelo CIZEJ
+ Aleksandra KERSTEINA
* maš.: J.K., G.B., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 11. avgusta bo krščena
Glorija G., Orla vas. God: 27. aprila.
V sredo zvečer, 14. avgusta, bo spet
romanje vernikov župnije Polzela k
Mariji v Petrovče. Maša se bo pričela
ob 19.30. Daroval jo bo Dori Pečovnik.
Po maši tradicionalna procesija z
Marijinim kipom in lučkami po vasi.
V četrtek, 15. avgusta, je praznik Marijinega vnebovzetja. Na Polzeli maši
ob 7. in 19. uri, v Andražu ob 9. uri,
ob 15. uri pa tudi na Gori Oljki.
V četrtek, 15. avgusta bo slovesno tudi
v Petrovčah. Maše ob: 6.30 (g. Tone
Šeruga), 8.00 (p. Vanči), 10.00 (g. Dori
Pečovnik), 12.00 za ostarele in bolne
(g. Mirko Škoflek), 19.00 za mlade (g.
Matild Domič, salezijanec, igrala bo
glasbena skupina Dominik).
IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE

140-letnica: 31. avgusta 1879 je na
koru gorooljske cerkve mojster Lenart
Ebner zgradil 12 registrske orgle.
Prejšnje, male orgle, so bile namreč
leta 1857 prestavljene na Vimperk.
Te Ebnerjeve orgle so bile na Gori
Oljki do druge svetovne vojne, ko so
bile počasi odstranjevane in so končno
obležale na cerkvenem postrešju.

OD TEBE PRIHAJA VSE

Kar je blizu in daleč, od tebe prihaja vse,
žitna bilka, zvezde, zrno peska, morje.
Dal si nam drevje in listje,
žito in zvezde, pesek in morje.
Dal si nam zrnje in sadje,
prelepo pomlad, sneg in viharje.
Podarjaš nam sonce
in vodiš lunine poti;
pošiljaš nam veter in grmadiš oblake.
Podarjaš nam toliko veselja, nas
osvežiš in nam pobarvaš lica;
živini daješ pašo in kruh svojim
(Matthiasu Claudiusu)
otrokom. Amen.
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.
IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE

Zadnji dan meseca avgusta v letu 1760
se je v župniji Polzela pričela vizitacija
gr., nadškofa, Karla Mihaela Attemsa.
Med drugim je zapisano tudi sledeče:
»... Na gradu Komenda je podružnica,
cerkev škofa sv. Ulrika. Ima tri oltarje;
velikega s tem imenom, drugi je posvečen Janezu Krstniku, tretji pa sv. Ani.
Ob nedeljah se maše v njej udeleži tudi
SKRB ZA CERKEV
služinčad ...« Zabeleženo je precej nove
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. opreme, med drugim velika podoba
Andraž: Zabukovnik, Andraž 41, Klavž patrona in dva nedavno kupljena zvoAndraž 41/a, Skaza, Andraž 40. Pol- nova (1757). Kljub tej bogati in novi
opremi je bila leta 1784 podrta (R.N.).
zela: Založe

