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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Če kdo pride k meni in
ne sovraži svojega očeta,
matere, žene, otrok,
bratov, sester in celo
svojega življenja,
ne more biti moj učenec.
Kdor ne nosi svojega križa
in ne hodi za menoj,
ne more biti moj učenec.
Takó torej nobeden izmed vas,
ki se ne odpove vsemu, kar ima,
ne more biti moj učenec.«
(Lk 14,26-27.33) Ljubezen do očeta, matere in drugih

K človekovi modrosti spada,
da se zaveda svoje minljivosti.
Toda vsak človek je hkrati v skušnjavi,
da bi se oklepal svojega življenja,
da bi ravnal tako, kot da bo večno živel
in bo vedno lahko počel kaj
pomembnega v svetu.
Ravna tako, kot
da bo lahko večno
živel v hiši,
ki si jo je zgradil.
Toda vse je minljivo.
Vse premine. Vse se
posuši kakor trava.

domačih nam je dana po naravi in je
velika vrednota. Za kaj vse bi bili
prikrajšani, če nam ne bi bila dana.
Največ sreče doživi človek prav v
družini, ki je v njej rastel, in potem v
tisti, ki jo je sam ustanovil. Če je kje
na zemlji košček raja, je to lahko le
v družini, kjer se imajo radi.
Da je družina srečna, pa so poleg
ljubezni in razumevanja potrebne
še najosnovnejše dobrine prebivanja
in preživljanja.
Za Jezusom gre množica. Pričakovati
bi bilo, da bo izkoristil priložnost ter
imel navdušujoč govor, s katerim bo
ljudi še bolj pritegnil in jim obljubil,

kaj vse velikega in dobrega jih čaka,
če postanejo njegovi učenci. On pa
jim govori nekaj povsem drugega,
celo nasprotnega: njegov učenec
more biti le tisti, ki je zaradi njega
pripravljen pustiti očeta in mater,
ženo in otroke, brate in sestre in se
poleg tega odpovedati sploh vsemu,
kar ima ali bi mogel imeti, celo lastnemu življenju.
Družinske vezi so nekaj velikega in
lepega, a same povedo, kaj so: vezi.
V tem je njihova slaba stran. Vežejo!
Za Jezusom pa ne moreš, če si na
karkoli navezan. Za njim moreš le,
če si vsega prost, če si pripravljen
pretrgati vse vezi, se vsega osvoboditi, vse njemu zapostaviti in zgolj
v tem pomenu »zasovražiti«.
Jezus ni bil poročen, ni imel otrok,
ni si pridobil premoženja, celo svoji
volji se je odpovedal, ko jo je združil
z Očetovo. In vendar: on, ki ni imel
nič, je prinesel zaklade, ki jih ne morejo uničiti ne molji ne rja. On, ki ni
imel lastne družine, je postal nosilec
življenja vsem, ki prihajajo k njemu.
Življenje, ki je zapustilo vse, da bi
se moglo darovati Božji volji, se je
izkazalo za najbogatejše, najširše in
najbolj osrečujoče. Ne le zanj, temveč
za vse, ki gredo iskreno za njim.
»Če kdo hoče …« Nihče ni primoran!
Tisti pa, ki hoče, naj od vsega predložnega doseže toliko, kolikor je v
njegovi moči.
Po: Beseda da Besedo

Molitev in pobožno premišljevanje
nam morata biti v veselje. (Slomšek)

NE SUŽENJ AMPAK BRAT

Morda je bil zato za kratek
čas ločen od tebe, da bi ga
spet pridobil za zmeraj, in
sicer ne več kot sužnja, ampak več kot
sužnja, kot brata, nadvse ljubega najprej
meni, še koliko bolj pa tebi, tako v mesu
kot v Gospodu. Če me imaš torej za družabnika, ga sprejmi kakor mene.
Flm, 1, 15–17

Za vsak problem: dokumenti, študijska
srečanja, sprevodi, mnogo govorjenja.
Pavel ne gre po tej poti. Sužnja, ki je
pobegnil, pošilja nazaj prijatelju s sporočilom: »Sprejmi ga kakor mene«.
In z le nekaj besedami pri koreninah
spodkoplje suženjstvo, ki ga je predkrščanski svet imel za nujno potrebno.
Le nekaj besed je dovolj, da je apostol
Pavel obravnaval sužnja kot brata; z
dejanji postanejo vse neskončno dolge
razprave odveč.
Več dejanj, manj dokumentov, manj
pridig; to mora biti naloga kristjanov
v družbi.
Danes se malokdo zaveda, da je suženjstvo izkoreninilo krščanstvo in da znova
preti, če krščanstvo izginja. Rekli boste:
»Beži no, proti suženjstvu je dovolj demokratična miselnost.« Brez Kristusa
demokratična miselnost izhlapi in se
vrne v obliki trgovine z otroki, prostitucije, izkoriščanja. »Ampak to se dogaja v nedemokratičnih državah ...«
Otroci za presajanje organov, ženske
za na cesto, reveži za izkoriščanje pripadajo nedemokratičnim državam, v
sužnje pa jih spreminjajo prebivalci
demokratičnih držav. Če to ni suženjstvo, ki se vrača ...
(T. Lasconi)

8.9..

9.9..

NEDELJA

* 23. MED LETOM * Marijino rojstvo – mali šmaren

POLZELA 7.00
POLZELA 10.30 …
…
…

ANDRAŽ 9.00
za + Milana FUŽIRJA (obl.), Štefko, Franca
za + Anico, Antona in Pavlo BAŠIČ, Kristino NOVAK
za + Štefana, Ivanko, vse ČEDETOVE iz Šmartnega ob
Paki, VETERNIKOVE iz Založ
* maš.: J.K., S.C., A.Š.

PONEDELJEK

* Peter Klaver, jezuit, misijonar * Friderik Ozaman

POLZELA 19.00 … v dober namen
10.9..

TOREK

* Nikolaj Tolentinski, spokornik * Pulherija (Leposlava)

ANDRAŽ 18.00 … za + Hermino URATNIK (8. dan)
POLZELA 19.00 … za + Venčeslava VAŠLA (1. obl.)
… za + Miro ŽOHAR
11.9..

SREDA
POLZELA

12.9..

maš.: J.K., A.Š.

* Prot in Hijacint, mučenca * Bernard in Bonaventura
7.00 … v dober namen

ČETRTEK

* Marijino ime * Tacijan, mučenec * Gvido, cerkkovnik

ANDRAŽ 18.00 … za + Franca ATELŠKA
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Bernardo ŠVAB (obl.) in njene starše
… za + Ano VASLE in Nejčija
POLZELA 19.20 … molitev za duhovne poklice
13.9..

PETEK

14.9..

SOBOTA

maš.: J.K., A.Š.

* Janez Zlatousti, škof, cerkveni uč. * Notburga, devica, dekla
POLZELA 19.00 … za + Ljudmilo in Ladka KOLENCA (obl.)
… za + Franca ŠTORA
maš.: J.K., A.Š.
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
* Povišanje sv. Križa * Papas, muč. * Janez Gabrijel D.

ANDRAŽ 12.30 … v zahvalo in za blagoslov
POLZELA 19.00 … za + Ivana, Terezijo PAINKRET, Tilna KLOKOČOVNIKA
… za + Franca JELENA (obl.), Faniko, stare starše
… za + Franca ŠTAHLA
… za + Cvetko DEDIČ
* maš.: J.K., D.Ž., S.C., A.Š.
15.9..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
G.OLJKA

* 24. MED LETOM * Križeva * Žalostna Mati Božja

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ferdinanda JELENA (obl.)
+ Sebastijana JELENA
+ Ivano (obl.), Antona OGRAJENŠKA, Srečka, Antona
(obl.), Ivanko BRINOVŠEK
* maš.: J.K., S.C., A.Š.
10.30 … za + Antona KOKOVNIKA (obl.) in Rozalijo
… za + Romea TAVČERJA
maš.: J.K., A.Š.
15.00 … za + Jožeta in Milko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2019 SLOVENIJA

Svetovni molitveni namen.
To nedeljo, 8. septembra bosta krščena
SEPTEMBER: Da bi se poliLovro M., Savinjsko nabrežje, Polzela
tiki, znanstveniki in ekonomisti skupaj
in Kristjan D., Andraž.
trudili, da obvarujejo morja in oceane.
To nedeljo, 8. septembra, bo v baziliki
Lurške Matere Božje v Brestanici ško- VEROUK 2019/2020
fijsko srečanje bolnih, invalidov in Verouk se bo pričel v tednu po 15. sepstarejših. Od 14. ure naprej zbiranje, tembru. Urnik:
priložnost za sv. spoved in molitev,
ob 15. uri pa slovesno somaševanje.
Letošnje srečanje bo združeno s praznovanjem 90. obletnice razglasitve
cerkve za baziliko.
V torek, 10. septembra od 13. do 16.
ure bo na Polzeli spovedovanje otrok
vseh razredov pred začetkom novega
veroučnega leta.
V soboto, 14. septembra ob 9. uri bo v
petrovški baziliki Škofijski molitveni
dan za duhovne poklice. Molivci za
duhovne poklice, ministranti, ŽPS in
vsi drugi lepo vabljeni. Sv. mašo bo
daroval škof Stanislav Lipovšek.
V soboto, 14. septembra bo krščena
Klara H., Dobrič. God: 11. avgusta.
V nedeljo, 15. septembra uradni začetek veroučnega leta. Molimo!
V nedeljo, 15. septembra, ob 15. uri bo
sv. maša na Gori Oljki. Križeva nedelja
je. V cerkvi sv. Križa želimo počastiti
znamenje odrešenja. Odzovite se!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Jelen, Andraž 15, Pižorn,
Andraž 14, Tomašek, Andraž 16/d;
na Polzeli: Breg pri Polzeli.

V župnišču lahko kupite katekizme
in delovne zvezke, ter prispevate dar
za stroške kateheze. Upoštevajte, da
zneski niso majhni in da samo evro ali
dva vašega daru pokrije le manjši del
izdatkov. Elektrika, ogrevanje, pripomočki in nagrade znesejo (na Polzeli)
vsako veroučno leto več kot 10.000 €.
Izračun pokaže, da bi za dober občutek,
da starši sami pokrijete poučevanje
svojih otrok, bilo treba na vsakega veroučenca prispevati vsaj 38 €. Za tiste,
ki imajo pri verouku več otrok, je znesek visok, zato bomo tudi letos veseli
vsakega daru neglede na višino. Vsekakor se takšnemu ali drugačnemu
prispevku ne izognite.

