Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
22. avgust

Tel.: 051 233 242 (U.L.) * 041 381 472 (M.S.) * 041 259 317 (D.S.) * 031 559 635 (J.K.)

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Toda med vami so nekateri, ki ne
verujejo.« Jezus je namreč od
začetka vedel, kateri ne verujejo
in kdo ga bo izdal. Govóril jim je:
»Zaradi tega sem vam rekel:
Nihče ne more priti k meni,
če mu ni dano od Očeta.«
Po tistem je mnogo njegovih
učencev odšlo in niso več hodili z
njim. Jezus je tedaj rekel
dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi
oditi?« Simon Peter mu je odvrnil:
»Gospod, h komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.«
(Jn 6,64–68)

21. NAVADNA NEDELJA
Iz nezavednih globin se priplazi v
srce pradavna groza čustvenega
neurja: Bi ali ne bi? Še najbolj varno
bi se bilo spustiti na stare, dobro
znane in preizkušene poti. Če le ne bi
ob vznožju prežali prepadi,
brezizhodne teme. Toda duša sluti
vrhove, kjer Luč ne ugasne. Nekdo, ki
je že prispel, me
vabi za seboj. V
navezi z Njim bo
varno potovanje!
Po: B. Vrbovšek

HOČETE TUDI VI ODITI?
Kritika, blatenje in celo poskusi uničenja
Cerkve – vse to ni nič novega in
presenetljivega. Različne ugovore proti
njej bi lahko povzeli v znano krilatico:
Kristus da. Cerkev ne! Učenik iz Nazareta
je mnogim ljudem namreč simpatičen in
sprejemljiv ter se navdušujejo nad
njegovim naukom in zgledom. Cerkev pa
se je po njihovem izneverila pristnemu
Jezusovemu zgledu in oznanilu ter
»izdala« njegovo stvar. Potem pa
naštevajo celi spisek njenih grehov in
napak. Omenjajo njeno bogastvo, pa
domnevno zahtevnost in nestrpnost do
drugače mislečih. Kaj naj torej verujoči
človek reče na ta spisek grehov?
Predvsem nam ni treba ničesar, kar je
bilo, olepševati ali celo tajiti. Zgodovina
Cerkve dejansko pozna tudi temne plati,
saj jo končno sestavljamo ljudje. Žal je to

bila tudi zgodovina človeške majhnosti
in pomanjkanja ljubezni, zgodovina
napuha, nesporazumov, obtoževanj,
zamud, razkolov in verskih vojn. Cerkev
je pač Božja in človeška hkrati, včasih kar
preveč človeška. Zato mora vsak dan
iskreno vedno znova izgovarjati besede:
»Oče, odpusti nam naše dolge.«
Sicer pa je Cerkev nenadomestljiva, ker
je vse do danes sredi človeštva ohranjala
živ spomin na Jezusa Kristusa. Brez nje
ne bi bilo evangelija, ne Svetega pisma,
brez nje ne bi vedeli za Kristusa in za
najgloblji smisel in upanje, ki ju je
prinesel človeštvu in vsakemu človeku.
Samo preko Cerkve se lahko Kristus v
polnosti razodeva. Če ostanemo,
spoznamo Očeta. Še več: če ostanemo,
nas k njemu in s tem k večnemu življenju,
tudi privede.
Po: B. Dolenc, Sejalec na ozarah

ŽUPNIJA SV. MARJETE

Trg sv. Marjete 1,
3313 Polzela
mat.št.: 12301070, dav.št.: 8860107
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. župnika: 051 233 242
tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
telefon zakristana:
041 259 317
tel. administratorke: 031 559 635
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/
BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 7.00, 10.30; delavniki (razen
srede): april-september 19.00; marecoktober 18.00; november-februar
17.00; ob sredah 08.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol
ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1.
petek pred mašo; 1. soboto po maši.

SPOVEDOVANJE: ob četrtkih med
adoracijo, ob petkih pred mašo, pred
prazniki, priložnostno po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo ali po njej.
Prijava med tednom v župnišču, priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA:
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 18.
ure. Redno po svetih mašah.
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi.
TRR Župnija: SI56040010047546188
TRR Karitas: SI56048350002915004
ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA

Andraž nad Polzelo 153,
3313 Polzela
mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/
BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 9.00; delavniki (razen srede):
april-september
18.00;
marecoktober 17.00; november-februar
18.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek
pol ure pred mašo;
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred
mašo, pred prazniki, priložnostno
po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava
med tednom v župnišču Polzela,
priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču
na Polzeli.
TRR Župnija: SI56040010047460537
TRR Karitas: SI56040000276302695
Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete Polzela.
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.

22. 8.
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23.8.

NEDELJA

* 21. NEDELJA MED LETOM * Devica Marija Kraljica

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
… za + Štefko in Jožeta KRONOVŠKA
ter sinova Zlatka in Otona
ANDRAŽ 9.00 … za + Janeza in Frančiško FURLAND
ter Bernardo in Antonijo PIREC
… za + Ludvika, Marka, Nino MEKLAV,
vse JUGOVE in Vilija ČREMOŽNIKA
POLZELA 10.30 … za + Marijo Peterle (8. dan)
… za + Marijo SEVČNIKAR (3. obl.)
… za + Ludvika (obl.), Angelo CIZEJ in Andrejo OGRIS

PONEDELJEK

* Roza iz Lime, devica

POLZELA 19.00 … za + Antona in Julijano UDRIH (obl.),
ter Jožeta in Jožefo PESKO (obl.)
24.8.

TOREK *

Natanael (Jernej), apostol * Herman, samotar

POLZELA 16.30 … za + Jožefa TERČAKA (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Terezijo BAŠIČ
25.8.

SREDA

* Ludvik IX., francoski kralj * Jožef Kalasanc, duhovnik

POLZELA 8.00 … za + starše HRIBERNIK, sestre in Marijo
… v čast sv. Jožefu
26.8.

ČETRTEK

* Ivana Bichier, red. ustan. * Zefirim, papež

POLZELA 19.00 … za + Franca ARHA
27.8.

PETEK

* Monika, mati sv. Avguština * Cezarij, škof

POLZELA 19.00 … za + Janjo PANČUR
28.8.

29. 8.
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SOBOTA

* sv. Avguštin, škof in cerk. uč. * Pelagij Istrski, mučenec

POLZELA 19.00

… za + Avgusta LIKEBA
… za + Avgusta ARHA

NEDELJA

* 22. NEDELJA MED LETOM * Muč. Janeza Krstnika

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … Mariji v zahvalo ter priprošnjo za zdravje,
varstvo in blagoslov družine
… za + Ivana DUŠIČA (obl.) in Angelo DUŠIČ
POLZELA 10.30 … za + Ivanko ROJŠEK (obl.) ter Ivana in Jožefo ROJŠEK
… za + Milana VASLETA (obl.)
… za + Angelo (obl.) in ostale ZAGORIČNIKOVE

OBVESTILA - VABILA

SKRB ZA CERKEV

To nedeljo, 22. avgusta, bo med sveto
mašo pri Sv. Andražu krščen Izidor P.
Po drugi sveti maši na Polzeli pa bosta
zakrament svetega krsta prejela Gal K. in
Jan H.

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Ožir, Dobrič 3, Blagotinšek,
Dobrič 7; Polzela: Založe.

V soboto, 28. avgusta, bo pri Sv. Andražu
ob 11. uri krščena Neli Ž.

V življenju imamo zaklad, ki ga ne
vzamemo dovolj resno: veselje.
Saj rečemo, da je smeh zdrav.
Toda na to zdravilo za naše zdravje
mnogo premalo mislimo.
Ne gre za neumen smeh in režanje,
ampak za smeh,
ki izvira iz našega zadovoljstva
in iz globoke radosti.
Upam, da si nekje v svojem srcu
še vedno ostal vsaj malo otrok:
ne da bi hodil skozi življenje naivno,
ampak da bi se znal čuditi
in se veseliti.
Vsak dan lahko doživljaš čudeže,
imaš odprte oči za mnoge
drobne stvari,
s katerimi angeli krasijo tvojo pot.

V nedeljo, 29. avgusta, bo pri sv. maši ob
10.30 dekan g. Mirko Škoflek uradno
umestil g. Urbana Lesjaka za župnika
Polzele in župnika soupravitelja župnije
Andraž nad Polzelo. Ob tem se bomo g.
Mirku tudi zahvalili za vodenje župnije v
minulem letu.
SREČANJA

ŽPS in ŽGS Polzela: ponedeljek,
23.8., po večerni sv. maši, v veroučni
učilnici Polzela.
Katehistinje Polzela in Andraž:
torek, 24.8., po večerni sv. maši, v
župnišču Polzela.
ŽPS in ŽGS Andraž: četrtek, 26.8.,
ob 20. uri, v župnišču Andraž,
Voditelji mladinske pastorale
Polzela in Andraž: petek, 27.8., po
večerni sv. maši, v župnišču na
Polzeli.
Organisti Polzela in Andraž: sreda,
8.9., po večerni sv. maši, v župnišču
na Polzeli.

DUHOVNA MISEL …

Phil Bosmans, Živi vsak dan

TERMINI SV. MAŠ

Od 15. avgusta dalje so nedeljske sv.
maše v Andražu ob 9. uri, druga na
Polzeli pa ob 10.30 uri.

Srečen ni, kdor veliko ima,
ampak tisti, ki malo potrebuje.
(bl. Anton Martin Slomšek)

