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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Mislite, da sem prišel
prinašat mir na zemljo?
Ne, vam rečem,
ampak razdeljenost.
Odslej bo namreč v eni
hiši pet razdeljenih:
trije proti dvema
in dva proti trem;
razdelili se bodo:
oče proti sinu
in sin proti očetu;
mati proti hčeri
in hči proti materi;
tašča proti svoji snahi
in snaha proti tašči.«
(Lk 12,51-53)

Današnji evangelijski odlomek – če
vse druge odmislimo – zadostuje,
da postavimo pod vprašaj nekatere
molitve in pesmi, ki častijo in opevajo
nepredstavljivo »sladkega« Jezusa,
prav tako nekatere slike in kipe, ki
nam skušajo predočiti, kako je bil
»ljubezniv«. Jezus ne prinaša sladkosti in ljubeznivosti, v današnjem
evangelijskem odlomku beremo, da
prinaša ogenj in razdor. In to razdor
tudi v naši najožji sredi, tudi znotraj
najožjih družinskih članov.

Pismo Hebrejcem govori o tekmi.
Tekmovalec se mora na boj pripraviti.
Potrebuje cilj. Vedeti mora, kaj hoče.
Ne zadostuje, da tekaš kar tako.
Danes pri nekaterih ljudeh
dobiš občutek, da kar
tako tekajo sem in tja.
Toda to je brezciljno in
nas nikamor ne pripelje. Ogenj, ki ga Jezus prinaša, je njegov
Potrebujemo cilj. evangelij, je ljubezen, ki ga žene v

trpljenje in smrt. Je moč Duha, ki ga
ZA ŽIVLJENJE
bo poslal na svojo Cerkev. Je ogenj
On [Jezus] je zaradi
krščanstva, ob katerem se že dvajset
veselja, ki ga je častoletij greje evropski človek in ob
kalo,
pretrpel
križ,
preziral sramoto in
njem ves ostali svet.
sedel na desnico Božjega prestola. Heb
Razdor je prinesel, ker je vedel, da
12,2
se bodo zaradi njegovih zahtev v isti
družini eni odločali zanj in drugi Oznanjevanje evangelija se je vse prevečkrat ustavilo (in se ustavlja) pri
morda proti njemu.
križu, smrti. Gre za usodno napako,
Prav je, če kdaj začutimo vsaj delček
kajti Jezusova človeška zgodba se je
tega razdora tudi v naši javnosti.
končala z vstajenjem od mrtvih. Če
Dokaz je, da je Kristus med nami
Jezus ne bi videl »veselja, ki ga je čaživ. Ali bi bil, če se zanj sploh ne bi
kalo«, ne bi sprejel Kalvarije.
vedelo ali če bi se nihče ob Njega ne
obregnil? To bi pomenilo, da nam Krščanstvo, ki obstane pri križu, nega je uspelo docela »posladkati«. Da izogibno nagiba k temu, da zanemarja
je z nami le kot »nekaj, kar se nahaja življenje.
v izložbi« …, je lepo, mikavno …, a »Splavljeni zarodki, zapuščeni in iznenazadnje zgolj to.
koriščani otroci, invalidi, neporočene
Če hočemo vse to doumeti, moramo
biti v nenehni tekmi – s samim seboj,
pa tudi svetom okoli nas. To predstavlja tudi boj, o čemer nam govori
Pismo Hebrejcem. Ko pisec konča z
naštevanjem starozaveznih pričevalcev močne vere, pokaže na zadnjega
in največjega pričevalca, na Jezusa.
Poleg tega, da je voditelj in dopolnitelj vere, se razlikuje od vseh drugih
in sploh od vseh ljudi tudi po tem,
da mu ni bilo treba iti v trpljenje,
kot moramo iti mi vsi. Pretrpel je
križ in šele potem stopil v veselje na
desni Božjega prestola.

matere, bolni, brezposelni, izrinjeni iz
družbe, zavrženi in osamljeni ostareli
... trpijo? Naj potrpijo! Nosijo križ tako
kot Jezus. Pravzaprav imajo srečo. Saj
bodo potem vstali od mrtvih.«
Potem! Ampak Jezus je vstal od mrtvih
na zemlji. Ne potem! Kristjani se moramo zavzemati, da bodo imela vsa človeška bitja, ne glede na starost, socialni
položaj ali zemljepisno širino, življenje
v polnosti, ki jim ga je podaril Bog.
Tukaj, na zemlji, in potem. Splav, izrinjenost, evtanazija ... so greh, ker
nasprotujejo »temu«, zemeljskemu
življenju.

Zgled nam je dal, da bi mi v tekmi ne
omagali, temveč vztrajali, pa čeprav Borba proti zlu in grehu ni verodosse bo potrebno boriti do krvi - morda tojna brez zavzemanja za življenje na
vseh področjih.
celo tudi znotraj družine.
Po: Beseda da Besedo

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

18.8..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

19.8..

* 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.

PONEDELJEK

* Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, šk.

POLZELA 19.00 … za + Martina SKOKA (30. dan)
… za + Marjana MEŠIČA
20.8..

TOREK

21.8..

SREDA

* Bernard, opat, cerkveni učitelj * Samuel (Samo), prerok
G.OLJKA 10.00 … po namenu romarjev (pevci iz Š.)
POLZELA 19.00 … za + Matija, Frančiško, vse DRINJAKOVE
… za + Marijo in Franca OŽIRJA
… za + Milana BASTAŠIČA (obl.)
* maš.: J.K., A.Š., G.B.

POLZELA

* Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof * Viktorija R.

7.00 … v dober namen

22.8..

ČETRTEK

23.8..

PETEK

* Devica Marija Kraljica * Tomaž Percy, mučenec
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Marijo VASLE (30. dan) in Alojza (obl.)
… za + Alenko TAVČER JEŽOVNIK
… za + Jožeta in Ivanko KAČ (obl.)
maš.: S.P., S.C., A.Š.

ANDRAŽ
POLZELA
24.8..

* Roza iz Lime, devica, redovnica * Justinijan, samotar
18.00 … za + Franja PLASKANA
19.00 … za + Vikija BELOGLAVCA st. (obl.)
… za + Ivana VASLETA (30. dan)
* maš.:

J.K., A.Š.

SOBOTA
POLZELA

25.8..

* maš.: J.K., A.Š.

* Natanael (Jernej), apostol * Herman, samotar
…
za + Avgusta ARHA (obl.)
19.00
… za + Marjano KAPITLER
… za + Franca ŠTORA
* maš.:

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

J.K., A.Š., S.C.

* 21. MED LETOM * Ludvik IX. Francorski, kralj

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Jožefo in Cirila PLEŠNIKA
+ Ivana DUŠIČA (obl.)
* maš.: J.K., D.Ž.
+ Jožeta KRONOVŠKA, vse KRONOVŠEKOVE, SVETOVE
+ Frančiško DROBNJAK (obl.), vse DROBNJAKOVE
+ Angelo ZAGORIČNIK (obl.) in Vincenca
+ Jožefo in Karla ZAVRŠNIK
* m.: J.K., S.C., A.Š., D.Ž.

OBVESTILA - VABILA

V petek, 23. avgusta ob 18. uri se v
Domu Marija Nazaret - Frančiškanski
samostan Nazarje, pričnejo duhovne
vaje za katehistinje in katehiste. Do
nedelje; sabinazupan1@gmail.com.
V nedeljo, 25. avgusta bo krščen Domen R., Šolska ul., Šempeter. God: sv.
Domnij, 10. april.
V nedeljo, 25. avgusta bo v Andražu
36. prireditev »Družina poje«. Od
14.30 na športnem igrišče Andraž
Vstop prost.
V sredo, 4. septembra ob 9. uri bo v
Celju - Dom sv. Jožefa, pastoralni tečaj
za duhovnike, redovnike, redovnice in
druge pastoralne delavce.
MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

SVETNIK TEDNA * 24. AVGUST

Apostola Jerneja, ki je bil eden od dvanajstih izbranih Jezusovih učencev,
življenjepisci slikajo kot do kraja iskrenega in poštenega človeka. Bil je
pravi »Božji dar«, kar pomeni ime
Natanael, družbi Jezusovih učencev.
Vanjo je prinašal vedrino in sproščenost. Doma je bil iz galilejske Kane,
kjer je Jezus storil prvi čudež. Očetu
je bilo ime Tolmaj (Bartolomej pomeni
Tolmajev sin). V času, ko je hodil z
Jezusom po Palestini, ni povedal ali
storil nič takega, kar bi se evangelistom zdelo vredno zapisati. Po Gospodovem vstajenju ga srečamo z drugimi
apostoli ob Genezareškem jezeru, kjer
so lovili ribe, ko se jim je prikazal Vstali.
Jernej je oznanjal evangelij v Indiji,
Mezopotamiji, v raznih pokrajinah
Male Azije, v Armeniji in morda celo
v Egiptu. Umrl naj bi mučeniške smrti
v armenskem mestu Albanopolis: na
ukaz kralja Astiaga so mu živemu
potegnili kožo s telesa, potem pa ga
obglavili ali križali. Na Slovenskem
imamo 28 njemu posvečenih cerkva.

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v
celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki
bo zvesto hodil za teboj, zaradi
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb- IZ ŽUPNIJSKE KRONIKE
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi 240-letnica: Leta 1779 je ob Šeneški
evangeliju in odkrivati znamenja časa. graščini pozidana grajska kapela
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. sv. Florjana. Ima pravokotno ladjo
in pravokoten, na vogalih zaobljen
Čim večja je naša svoboda,
prezbiterij. Mali nadstrešni zvonik
tem večja je naša
ima kapo baročnih oblik. Nad baročodgovornost pred Bogom.
nim portalom je v sklepnem ščitcu
(bl. Anton Martin Slomšek) pod segmentno preklado napis s
kronogramom, ki da letnico 1779:
SKRB ZA CERKEV
SVb proteCtIone FlorIanI PatronI
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. DoMVs Vestrae seCVrae erVnt. KaAndraž: Arh, Andraž 28, Obu, Andraž pelo je pozidal Rajmund Novak, takratni lastnik Šeneka.
30. Polzela: Založe.

