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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj mu je nekdo rekel:
»Gospod, ali je malo teh,
ki se bodo rešili?«
On pa jim je dejal:
»Prizadevajte si,
da vstopite skozi ozka vrata,
kajti povem vam:
veliko jih bo želelo vstopiti,
pa ne bodo mogli.
Ko bo hišni gospodar vstal in
vrata zaprl, boste ostali zunaj.
Začeli boste trkati na vrata
in govoriti:
›Gospod, odpri nam!‹
Pa vam bo odvrnil:
›Ne vem, od kod ste.‹«
(Lk 13,23-26)

Tudi mi bomo vzeti v Božje kraljestvo,
Jezusova smrt in vstajenje nam hočeta
odvzeti strah pred ogroženostmi,
pred našimi življenjskimi krizami,
pred neuspehom
in uničenjem naših
življenjskih načrtov.
Vse to so le stiske,
skozi katere korakamo
v skupnost z Jezusom
v Božje veličastvo.

Sodeč po nekaterih trditvah naj bi
jih bilo bolj malo. V evangeliju govori
Jezus, da vodijo v nebesa ozka vrata.
Drugje pripoveduje o strmi poti, ki
vodi v nebeško kraljestvo. Tudi stavek, da je mnogo poklicanih in malo
izvoljenih, je v prid mnenju, da bo
zveličanih malo.
Konec današnjega evangelijskega
odlomka pa nasprotno prikazuje
množice, ki se z vzhoda in zahoda,
s severa in juga zgrinjajo k mizi
nebeškega kraljestva. Iz Jezusove
prispodobe o pastirju, ki se mu je od
sto ovac ena sam a izgubila, pa je še
to poiskal in vrnil med čredo, smemo

sklepati, da ne bo nihče pogubljen.
ZA ŽIVLJENJE
Apostol Janez je v razodetju videl
Prizadevajte si, da
veliko množico, ki je ni mogel nihče
vstopite skozi ozka
prešteti, iz vseh narodov, rodov in
vrata, kajti povem
ljudstev in jezikov, kako je stala pred
vam:
Veliko
jih
bo
želelo
vstopiti, pa ne
Jagnjetovim prestolom s palmami
bodo
mogli.
(Lk
13,24)
zmage v rokah.
Vidimo torej, da s samim navajanjem Ti si pa res čuden, Jezus!
svetopisemskih stavkov ne pridemo Vsi delajo reklamo za široka vrata.
do zadovoljivega odgovora na vpra- Vrata popustov in razprodaj,
po načelu »plačaš dva, dobiš tri«,
šanje, kolik bo zveličanih.
ničvrednih reklamnih daril,
In vendar je odgovor. Kratek je in darilnih bonov, nagradnih kartic,
jasen. Jezus ga daje v današnjem s katerimi lahko postaneš milijonar,
evangeliju, ko pove, kdo ne bo in diet, ki ti pomagajo shujšati,
kdo bo zveličan.
ne da bi ti bilo treba manj jesti,
Kdor je delal krivico, ne bo zveličan, tečajev, ki te naučijo tujega jezika v
pa čeprav je po kakšnem srečnem nekaj dneh, iger »podrgni in zadeni«.
naključju sedel z Jezusom pri mizi, z Sreče, ki jo najdeš že lepo izdelano.
njim jedel in pil in ga poslušal. Tako Ti pa nas spodbujaš,
zveličanje bi bilo preveč poceni. Kak- naj vstopimo skozi ozka vrata.
šen Bog bi pa bil, ki bi delil nebesa Vrata podarjanja sebe drugim,
po srečnem naključju.
bratstva z vsemi,
Kdo pa bo zveličan? »Prizadevajte nenavezanosti na stvari in ljudi,
si, da vstopite!« se glasi Jezusova boja za mir in pravičnost, zvestobe,
spodbuda. Za zveličanje si je torej prenašanja težav in trpljenja,
treba prizadevati. Kaj prizadevati? dialoga in odpuščanja.
Med mnogimi zložnimi cestami najti Sreče, ki jo gradimo dan za dnem.
tisto strmo, ki vodi k Bogu, in med
mnogimi širokimi vrati poiskati tista
ta ozka, ki se odpirajo v nebesa. Kdor
bo do teh vrat prispel, si bo moral
prizadevati, da bo brez vse odvečne
krame, ker bi ga ta ovirala pri ozkem
prehodu. Ozka vrata so navadno tudi
nizka, zato si bo moral prizadevati,
da ne bo imel na sebi prav nič narejene in umišljene visokosti.

Si pa res čuden, Jezus!
Ne bojiš se, da bi ostal sam,
ne spreminjaš mišljenja zaradi
priljubljenosti, poslovne ali politične
koristi.
Ti vztrajaš: »Vstopite skozi ozka vrata.
Izognite se zastoju,
ki ga bodo povzročili tisti,
ki bodo hoteli vstopiti skoznje,
ko se bodo zavedeli,
Zveličanih bo torej toliko, kolikor bo da so jih široka vrata vodila v nič.
Takrat bo namreč prepozno.«
takih, ki si bodo za to prizadevali.
Po: p. Franc Cerar

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

25.8..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

26.8..

* 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.

PONEDELJEK

* Ivana Bichier, redovna ustanoviteljica

POLZELA 19.00 … za + Janeza HRAŠARJA
… za + Cirilo POLJAK
27.8..

TOREK

* maš.: J.K., A.Š.

* Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof

POLZELA 19.00 … za + Marijo GROSS URATNIK in Georga
28.8..

SREDA
POLZELA

29.8..

* Avguštin, škof, cerkveni učitelj * Pelagij Istrski, muč.

7.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER

ČETRTEK

* Mučeništvo Janeza Krstnika * Bronislava, red.

ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana in Darinko PLASKAN
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Ivana DROFENIKA in ŠTORMANOVE
… za + Milana VASLETA
30.8..

PETEK

maš.: J.K., A.Š.

* Feliks (Srečko), mučenec * Alfred Ildefonz Schuster, š.

ANDRAŽ 18.00 … za + Pepco (1.obl.), Nandija KRKA,
Silva OŽIRJA, vse BELOGLAVČEVE
POLZELA 19.00 … za + Ivanko (obl.), Ivana in Jožefo ROJŠEK
POLZELA 19.30 … molitev, češčenje pred Najsvetejšim
31.8..

SOBOTA

* Rajmund Nonat, red., kardinal * Nikodem, Jezusov uč.

G.OLJKA 11.30 … po namenu romarjev (Dekani)
POLZELA 19.00 … za + Franca ŠKETA (1. obl.)
… za + Borisa ANŽELA (obl.)
… za + Rudija PUSTINEKA
1.9..

NEDELJA

* maš.: J.K., A.Š., S.C.

* 22. MED LETOM * Brezjanska Mati Božja

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana ČREMOŽNIKA
POLZELA 10.30 … za + Marijo PIHLER (obl.)
… za + Avgusta PLASKANA
… za + Franca ZUPANA
… za + družino DUŠIČ
* maš.: J.K., S.C., A.Š., G.B.

OBVESTILA - VABILA

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

To nedeljo, 25. avgusta bo krščen Do- O Bog, večni pastir, skrbno in nepremen R., Šolska ul., Šempeter. God: sv. stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Domnij, 10. april.
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v
celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki
To nedeljo, 25. avgusta bo v Andražu bo zvesto hodil za teboj, zaradi
36. prireditev »Družina poje«. Ob svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
14.30 na športnem igrišču Andraž. skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebV soboto, 31. avgusta ob 20. uri bo na nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
grajskem dvorišču gradu Komenda na evangeliju in odkrivati znamenja časa.
Polzeli koncert črnskega spirituala in Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
gospela ter pesmi iz cerkva ameriškega
juga. Izvajalci: New Swing Quartet.

SVETNIK TEDNA

30. avgusta godujr Feliks (Srečko). Bil
V torek, 3. septembra od 10. do 11. ure je škof v Tibiuki v današnjem Tunisu,
bo na Karitas Celje, Muzejsi trg 8, Celje za časa rimskega cesarja Dioklecijana,
brezplačno pravno svetovanje.
zadnjega preganjalca kristjanov med
cesarji. Leta 303 je kristjanom odvzel
V soboto, 7. septembra ob 20.30 bo na državljanske pravice in častne službe,
celjskem Starem gradu 3. uprizoritev prepovedal dajati svobodo krščanskim
Velikega odra sveta. Od 19. ure naprej sužnjem, zapovedal sežgati svete knjige
bo na grad vozil posebni avtobus, tako kristjanov in porušiti njihove bogoda lahko parkirate pri Sv. Jožefu ali na služne stavbe. Rimski upravitelj je
parkirišču ob pokopališču. Vstopnine tudi v Tibiuki povpraševal po Božji
ni, so le prostovoljni prispevki. Plakat! knjigah, da bi jih dal sežgati. Ugledni
V nedeljo, 8. septembra, bo v baziliki možje in duhovniki so povedali, da
Lurške Matere Božje v Brestanici ško- ima slednje pri sebi škof Felix, ki pa
fijsko srečanje bolnih, invalidov in je tisti dan šel v Kartagino. Ko se je
starejših. Od 14. ure naprej zbiranje, škof vrnil, ga je upravitelj Magnilijan
priložnost za sv. spoved in molitev, velel privesti, a ga ni mogel pregovoriti,
ob 15. uri pa slovesno somaševanje. da mu izroči knjige. Zato ga je zvezaLetošnje srečanje bo združeno s pra- nega poslal prokonzolu v Kartagino,
znovanjem 90. obletnice razglasitve ki prav tako ni bil uspešen z zasliševanjem in prepričevanjem. Dali so ga
cerkve za baziliko.
v najbolj mračno ječo in ga vklenili v
SKRB ZA CERKEV
verige. Tudi tam ga niso pregovorili,
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. da bi knjige izročil, zato je bil naposled
V Andražu: Zabukovnik, Andraž 114, z ladjo prepeljan pred cesarsko sodišče
Golčman, Andraž 116, Brunšek, An- na italijanski polotok, kjer je bil obsojen na smrt z mečem.
draž 113. Polzela: Založe.

