Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
1. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kadar te kdo povabi na svatbo,
ne sédaj na prvo mesto,
ker je lahko povabljen kdo,
ki je imenitnejši od tebe,
pa bo prišel tisti, ki je povabil
tebe in njega, in ti rekel:
›Daj prostor temu!‹
Takrat se boš začel v sramoti
presedati na zadnje mesto.
Kadar si povabljen, pojdi
in sédi na zadnje mesto, da ti
reče tisti, ki te je povabil, ko pride:
›Prijatelj, pomakni se više!‹
Takrat boš počaščen vpričo
vseh, ki so s teboj pri mizi;
Božja beseda prinaša pouk o ponižkajti vsak, kdor se povišuje,
nosti, o kreposti, v kateri mnogi dabo ponižan, in kdor se
našnji ljudje le težko vidijo vrednoto.
ponižuje, bo povišan.«

Občutijo jo prej kot življenjski slog

(Lk 14,8-11) zlomljenih ljudi in kot »suženjsko

moralo«, kakor se je izrazil filozof F.
Nietzsche.
Gospod nas v Božji besedi vabi,
da razmislimo o svoji ponižnosti.
Čim bolj bomo ponižni
in se ne bomo
povzdigovali
nad ljudi,
večjo milost nam
bo izkazal Bog.

Prava evangeljska ponižnosti od
nas ne zahteva, da bi skrivali svoje
sposobnosti in odlike, še manj, da bi
svoje talente zanemarjali. Ne nasprotuje pravi zavesti lastne vrednosti.
Zahteva le, da priznam svoje temeljno
odvisnost in obdarjenost od Boga,
svoje meje in slabosti.

Najlepše se je Božja ponižnost razoANGELI NA POTI
dela v Jezusu. Sam sebe je ponižal
Angeli na poti slehernika
in postal pokoren vse do smrti na
križem rok že ne držijo.
križu. Kot Učenik in Gospod je učenVedno so blizu človeka
cem umil noge in bil med njimi kakor
in mu ob strani stojijo.
tisti, ki streže. Prava evangeljska
Vestno spolnjujejo
ponižnost je sklanjanje k sočloveku
vsa Božja naročila
v služenju.
in vse, kar je dobro za ljudi,
Ta duh ponižnega služenja tudi po jemljejo neposredno
krivdi kristjanov še ni prežel medčlo- z Božje dlani.
veških odnosov. Komolčarstvo za- Ker gledajo z druge –
struplja te odnose na delovnih mestih. nebeške strani,
Zaradi pomanjkanja ponižnosti trpijo poznajo tudi nam še
zakoni. Napuh, trma in vztrajanje pri prikrite stvari …
svojem so smrtni sovražniki ljubezni. Ljudje smo rojeni zato,
Ponižnost pa je kot sončna toplota, da bi živeli večno,
ki tali cele ledene gore zamer in jeze. kar angeli dobro vedo.
V nebeški gloriji
Ponižnost rešuje mnoge zakone. Še so v brezštevilnih trumah zbrani,
več: zakon nastane iz ponižnosti. z angelskimi kori so obdani.
Vzljubiti človeka je dejanje velike Po: Eni pa so tukaj blizu, p. Janez Šamperl
ponižnosti. Stopiti moraš iz sebe in
se približati drugemu kot berač. Z
vsem svojim ravnanjem govoriš lju- Včasih se z otroki o veri ni mogoče pobljenemu človeku: daj mi sam sebe, govarjati, ne želijo »je živeti«. Takšne
potrebujem te, sam si ne zadoščam. pogovore zavračajo. Takrat je pomemTako človek s slehernim vlaknom bno, da starši zvesto vztrajajo pri svoji
svojega bitja priznava, da si sam ne veri, ne da bi pri tem postali fanatični.
zadošča. Šele z dajanjem in spreje- S tem ko so se otroci odvrnili od vere,
manjem pravzaprav postane celota. so jih postavili na preizkušnjo, koliko
Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah jim njihova vera pravzaprav pomeni.
Če starši vztrajajo s svojim trdnim
zgledom in z zaupanjem nadaljujejo
pot vere, bo na neki točki otroka preČloveško življenje je podobno
magala radovednost, kaj starše v resdelavniku, v katerem se delavcu
nici nosi, zakaj se sproščeno odzivajo
miza trikrat pogrne:
zajtrk je naša mladost, ali je kratka; na vse, kako se spoprijemajo z izzivi
življenja. S takim življenjem staršev
kosilo je naših odraslih starost
bo prišla priložnost, da na neki točki
in ljudje za to veliko skrbijo;
otrok znova stopi v stik z vero.
večerja je v hiši večnosti.
bl. Anton Martin Slomšek

Po: M. Bogner, Pustolovščine življenja
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* 22. MED LETOM * Brezjanska Mati Božja
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* Marjeta, devica, mučenka * Janez Postivec

POLZELA 19.00 … za + Simona OCVIRKA (30. dan)
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* Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj * Bazilisa, muč.
16.00 … za + Hermino URATNIK (pogrebna)
19.00 … za + Alojza CIMPERMANA (obl.)
… za + Ivano SVETKO
maš.: J.K., A.Š.
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* Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok
7.00 … za + Rozalijo in Andreja KORBERJA
… v zahvalo
maš.:
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J.K., A.Š.

* Mati Terezija, redovnica, red. ustanoviteljica
18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za blagoslov in varstvo otrok, dijakov, študentov in
vseh udeleženih v izobraževalne procese v novem
šolskem letu"
19.20 … molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim

PETEK

* Zaharija, prerok * Favst, mučenec * Bertrand, red.
ANDRAŽ 17.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
ANDRAŽ 18.00 … za + Kristino in Andreja KUŽNIKA
… za + Ivana SITARJA
maš.:
POLZELA 18.40 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 19.00 … za + Boštjana (obl.) ter Gvida in Terezijo JELEN
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.:
POLZELA 19.30 … molitev, češčenje pred Najsvetejšim

SOBOTA

NEDELJA

POLZELA

J.K., S.C.

* Marko Križevčan, mučenec * Regina, devica, muč.

POLZELA 14.30 … za srečo in blagoslov v zakonu (poročna)
ANDRAŽ 18.00 … v zahvalo za uspešno transplantacijo
POLZELA 19.00 … za + Franca PREŠIČKA
… za + Martina SKOKA

POLZELA
ANDRAŽ

J.K., A.Š.

* maš.: J.K., S.C.

* 23. MED LETOM * Marijino rojstvo – mali šmaren

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Rafkota UMBREHTA (obl.), vse UMBREHTOVE
+ Ivana, Janija KRAJNCA, REPINOVE, TAJNŠEKOVE
+ Jakoba in Angelo REBERNIK
+ Janka PRAPROTNIKA
* maš.: J.K., S.C., A.Š., G.B.
+ Milana FUŽIRJA (obl.), Štefko, Franca
+ Anico, Antona in Pavlo BAŠIČ, Kristino NOVAK
+ Štefana, Ivanko, vse ČEDETOVE iz Šmartnega ob
Paki, VETERNIKOVE iz Založ
* maš.: J.K., S.C., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

VEROUK 2019/2020

Zakrament sv. zakona želita skleniti: Verouk se bo sicer pričel 15. septemženin Aleksander Kolar, Polzela in bra, za lažje prijavljanje k obšolskim
nevesta Nika Orešnik, Polzela (Žalec). dejavnostim pa že sedaj objavljamo
urnik verouka 2019/2020:
V torek, 3. septembra od 10. do 11. ure
bo na Karitas Celje, Muzejski trg 8, Celje
brezplačno pravno svetovanje.
V sredo, 4. septembra ob 9. uri bo v
Celju - Dom sv. Jožefa, pastoralni tečaj
za duhovnike, redovnike, redovnice in
druge pastoralne delavce.
Ta teden: prvi četrtek, petek, sobota.
V soboto, 7. septembra ob 20.30 bo na
celjskem Starem gradu 3. uprizoritev
Velikega odra sveta. Od 19. ure naprej
bo na grad vozil posebni avtobus, tako
da lahko parkirate pri Sv. Jožefu ali na
parkirišču ob pokopališču. Vstopnine Že od tega ponedeljka naprej lahko v
ni, so le prostovoljni prispevki. Plakat! župnišču kupite katekizme in delovne
zvezke, ter prispevate dar za stroške
V nedeljo, 8. septembra, bo v baziliki kateheze. Upoštevajte, da zneski niso
Lurške Matere Božje v Brestanici ško- majhni in da evro ali dva vašega daru
fijsko srečanje bolnih, invalidov in pokrije le majhen odstotek izdatkov.
starejših. Od 14. ure naprej zbiranje, Elektrika, ogrevanje, pripomočki in
priložnost za sv. spoved in molitev, nagrade znesejo npr. (na Polzeli) vsaob 15. uri pa slovesno somaševanje. ko veroučno leto več kot 10.000 €.
Letošnje srečanje bo združeno s pra- Izračun pokaže, da bi za dober občutek,
znovanjem 90. obletnice razglasitve da starši sami pokrijete poučevanje
cerkve za baziliko.
svojih otrok, bilo treba na vsakega veroučenca prispevati vsaj 38 € (10.000
V nedeljo, 8. septembra bosta krščena / 260 učencev). Razumemo, da je za
Lovro M., Savinjsko nabrežje, Polzela tiste, ki imajo pri verouku več otrok,
in Kristjan D., Andraž.
to zelo visok znesek, zato bomo tudi
letos veseli vsakega daru neglede na
SKRB ZA CERKEV
višino. Vsekakor se takšnemu ali druČiščenje in krašenje cerkve ta teden. gačnemu prispevku ne izognite.
Andraž: Brezovnik, Dobrič 13, Meklav,
Dobrič 20, Ježovnik, Dobrič 19/c; Pol- Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo in
zela: Breg pri Polzeli.
Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.

