Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
5. september

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Pa mu pripeljejo
gluhega in nemega
in ga prosijo,
da bi položil roko nanj.
Vzel ga je od množice vstran,
mu vtaknil prste
v njegova ušesa in se mu
s slino dotaknil jezika;
in pogledal je v nebo,
zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!«
to je: »Odpri se!«
In kar odprla so se mu ušesa
in razvezala se je vez
njegovega jezika
in je govoril prav.

(Mr 7,32–35)

23. NAVADNA NEDELJA - ANGELSKA
Angeli so kot spomladanske vonjave: ne
vidimo jih, ne moremo jih fotografirati
niti se jih dotakniti; o njih lahko samo
pripovedujemo. Tako kot ne moremo
videti esenc, ki jih zbuja rahla sapica in
ki barvajo ozračje jasnih majskih dni, ne
moremo zaznati navzočnosti angelov, če
je srce močno onesnaženo in umazano
ali če nemirno in živčno hiti za iluzijami,
ki duši jemljejo dih. Angele vidimo, ko je
naš pogled jasen in uho
čuječe … Lahko jih celo
čutimo, ko nas božajo po
obrazu.
(P. Mauro Gambetti)

»ODPRI SE!«
Ozdravljenje gluhonemega potrjuje
napoved preroka Izaija, ki v prvem berilu
pravi: »Bog sam pride in vas reši. Tedaj
spregledajo slepim oči in gluhim se
odpro ušesa.« Hans Urs von Balthasar,
eden največji teologov našega časa, ob
tem razmišlja: »Ne gre samo za
ozdravljenje telesne hibe, ampak za
prispodobo za izraelsko ljudstvo, ki
dejansko predstavlja celotno človeštvo,
ki je naglušno za Božjo besedo.« Ko je
Jezus kot popotni učitelj rojakom govoril
o skrivnostih Božjega kraljestva, je svoje
govore pogosto končal z besedami:
»Kdor ima ušesa za poslušanje, naj
posluša!« »Gospod, odpri nam srce, da
bomo pazili na besede tvojega Sina!« se
glasi eden od bogoslužnih spevov pred
evangelijem. Naša srca morajo biti
zorana zemlja, pripravljena sprejeti
seme milosti, ki ga seje Bog. Če so trda

kot kamnita tla, je vsaka setev brez
pomena. »Odprite vrata Kristusu!« je
zaklical sveti papež Janez Pavel II., ko je
leta 1978 nastopil službo prvega pastirja
in učitelja Cerkve. Ta klic pomeni:
Odprite se sočloveku! Odprite se Božji
modrosti! Ljudje se preradi zapiramo v
ozke kroge svojih družin, sorodnikov,
prijateljev, enako mislečih, tistih, ki so
nam enaki na družbeni lestvici. Apostol
Jakob nas
v berilu opozarja na
nevarnosti takšnega zapiranja, ki je
zastrupljalo celo prvo krščansko
skupnost. »Odpri svoje srce!« nas vabi
Bog vsako jutro, ko odpremo oči. Bog se
nam prvi odpira in želi, da bi se tudi mi
ljubeče odprli drug drugemu. Treba je
znati pozorno prisluhniti ljudem, ki z
njimi živimo ali se z njimi srečujemo,
potem pa izreči pravo besedo.
Po: S. Čuk, Misli srca

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-oktober
19.00; november-marec 18.00;
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
telefon ključarja:
031 604 304
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/
BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 9.00;
delavniki (razen srede): april-oktober
18.00; november-marec 17.00.
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.

5.9.

NEDELJA

* 23. NEDELJA MED LETOM * Mati Terezija, redovnica
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POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za

6.9.

PONEDELJEK

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Milana OŽIRJA in vse DOLINŠEKOVE
+ Marijo VERDEV (obl.) in Martina
+ Boštjana JELENA
+ Ano RIBIČ
* Zaharija, prerok

POLZELA 19.00 … za + Leopolda ROBIČA (30. dan)
7.9.

TOREK *

Marko Križevčan, mučenec * Regina, devica

POLZELA 16.30 … za + Cvetko OŽIR OBU (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Majdo MOŽINA
8.9.

SREDA

* MARIJINO ROJSTVO – mali šmaren

POLZELA 8.00 … za + Avgusta LIKEBA
… v čast sv. Jožefu
POLZELA 19.00 … Mariji v priprošnjo za blagoslov
9.9.

10.9.

ČETRTEK

*

Peter Klaver, jezuit, misijonar * Friderik Ozanam, laik

POLZELA 19.00

… za + Terezijo MEŠIČ (8. dan)
… za + Andrejo OGRIS (30. dan)
… za + Mihaelo BELOGLAVC

PETEK

Nikolaj Toletinski, spokornik* Pulherija, cesarica

*

POLZELA 19.00 … za + Janeza BANKOTA
… za + Kristino TURNŠEK
11.9.

SOBOTA

* Rozalija Sicilska, devica, spokornica * Mojzes, prerok

G.OLJKA 13.30 … poročna sv. maša
POLZELA 19.00 … za + Franca JELENA (obl.), Faniko, Franca in Marjeto
… za + Ernesta OBERMAYERJA (30.dan)
12.9.

1

NEDELJA

* 24. NEDELJA MED LETOM * Marijino ime

POLZELA 7.00 …
…
…
ANDRAŽ 9.00 …
G.OLJKA 10.30

za Romea TAVČARJA in mamo Ido
za Marijo PETERLE (30. dan)
za Milana FUŽIRJA (obl.) ter Štefko in Franca
za + DOMNETOVE, SREDENŠKOVE ter
BLAGOTINŠKOVE iz Podkraja
… za + Franca ATELŠKA
… za žive in rajne polzelske in andraške farane

OBVESTILA - VABILA

V nedeljo, 5. septembra, bo med sv.
mašo pri Sv. Andražu krščen Florjan Z.
V sredo, 8. septembra, bo na Polzeli na
praznik Marijinega rojstva tudi
večerna sv. maša. Po njej bo v župnišču
na Polzeli sestanek polzelskih in
andraških organistov.
V četrtek, 9. septembra, bo v Andražu
ob 20. uri srečanje članov ŽPS.
V soboto, 11. septembra, bo na Polzeli
krščena Neža P.
V soboto, 11. septembra, se bosta na
Gori Oljki poročila Urban M. in Živa K.

VEROUK

Veroučna srečanja se bodo letos začela
s ponedeljkom, 13. septembra. Cenik
gradiv je objavljen na oglasni deski in
župnijski spletni strani. Uradni začetek
veroučnega leta bo na Slomškovo
nedeljo, 26. septembra, pri sv. mašah v
Andražu ob 9. uri in na Polzeli ob 10.30
uri.
POLZELA
Veroučno gradivo bodo otroci skupaj s
prispevkom za verouk (10 €) lahko
prejeli pri prvi veroučni uri. Vpis otrok
v 1. razred bo pri prvi veroučni uri.
Predvideni urnik:

V ponedeljek, 13. septembra, bo na
Polzeli po večerni sv. maši srečanje
članov ŽPS.
V torek, 14. septembra, bo na Polzeli
po večerni sv. maši srečanje članov
polzelske KARITAS.
SV. MAŠE NA GORI OLJKI

Nedeljske in praznične sv. maše na
Gori Oljki bodo odslej ob 10.30 uri in
takrat jih v župnijski cerkvi ne bo. Velja
že za letošnje sv. maše na križevo,
rožnovensko in zahvalno nedeljo.
Mašni nameni, ki so na te nedelje že
darovani se bodo prestavili na jutranjo
sv. mašo. Po dogovoru se lahko
opravijo tudi na Gori Oljki ali drugič.

ANDRAŽ
Veroučno gradivo bodo otroci skupaj s
prispevkom za verouk (10 €) lahko
prejeli 5.9. po nedeljski sv. maši in 6.9. od
19. do 20. ure – obakrat v veroučni
učilnici. V teh terminih bo možen tudi
vpis otrok v 1. razred. Predvideni urnik:

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jelen, Andraž na Polzelo 20,
Jelen, Andraž nad Polzelo 29, Jelen,
Andraž nad Polzelo 19; Polzela: Breg
pri Polzeli.

Vsaka beseda
naj bo blagoslov, ki zida,
nobena pa prekletstvo, ki podira.
(Franc Sodja)

