Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
12. junij

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ko pa pride on, Duh resnice,
vas bo uvedel v vso resnico,
ker ne bo govóril sam od sebe,
temveč bo povedal, kar bo slišal,
in oznanjal vam bo prihodnje
reči. Poveličal me bo, ker bo iz
mojega jemal in vam oznanjal.
Vse, kar ima Oče, je moje,
zato sem vam rekel: Iz mojega
jemlje in vam bo oznanjal.«
(Jn 14,23–26)

NEDELJA SVETE TROJICE
Ena od presenetljivih stvari je, da so bili
tisti, ki so Jezusa tako čudovito opisovali,
vzgojeni v veri v enega Boga. Vsem
pristnim Judom je to pomenilo (in še
pomeni) temelj njihove vere. Tudi prvi
kristjani so se do konca držali vere v
enega Boga. A ni bilo dvoma, da bo prej
ali slej nekdo bral tisto, kar je bilo
napisano, in so se začeli spraševati, kako
je Bog eden, če pa govorijo o Očetu, Sinu
in Svetem Duhu. Počasi se je izoblikovalo
to, kar danes poznamo kot nauk o Sveti
Trojici – da obstaja en Bog, v katerem so
tri osebe: Oče, Sin in Sveti Duh. Vendar to
ni poznejši cerkveni nauk. Prvine za to
vero namreč najdemo že v presenetljivih
in osupljivih trditvah Nove zaveze o
Jezusu in v samih Jezusovih besedah.
Po: J. Balchin, Kaj kristjani verujemo

DAROVI SVETEGA DUHA
V odlomku vidimo čudovito harmonijo med
tremi Božjimi osebami. Jezus bi rad učence še
naprej učil, a ve, da tega sedaj ne morejo nositi.
Zato bo čas kasneje, ko onne bo več med njimi.
Učencem bo poslal Svetega Duha, ki jih bo
postopoma uvajal v vso resnico. V tem
razodevanju resnice bo Sveti Duh jemal iz
Očetovega naročja in nas hkrati vračal v
naročje Božje ljubezni in usmiljenja. Tako ima
vsaka Božja oseba svoje poslanstvo, ki se
medsebojno prepleta. Lahko bi rekli, da so v
vsaki osebi navzoče vse osebe in v vseh vsaka.
Vsaka od teh pa se na poseben način povezuje
z nami. Tako je nedelja Svete trojice povabilo,
da bi še bolj živeli v povezanosti z Bogom.
Kako? Jezus je pot: Pot, ki nam je razodeta po
njegovem zemeljskem življenju. Redno branje
in premišljevanje Božje besede, še posebej

evangelijev, je temeljno za spoznavanje Jezusa,
Božjega sina, našega brata, prijatelja in
Odrešenika. Samo tako moremo stopati v
tesen odnos z njim in ne delati zla. Sveti Duh
je duh resnice: Razodevanje resnice, kot
vidimo vodlomkihzadnjih nedelj, je postopno.
Jezus celo pravi, da vse resnice ne moremo
razodeti, ker bi je ne mogli nositi. Torej je še
kako pomembno, da smo vsak dan čuječi, da
prepoznavamo resnico – o sebi, o bližnjem, o
Bogu in o svetu. Za to odprtost moramo
neprestano moliti in prositi. Oče je življenje:
Je prekipevajoče življenje v sebi, ki se vedno
daje v ljubezni vsakemu izmed nas. Je
usmiljenje samo, ki ne želi, da bi se kdo izmed
njegovih otrok pogubil. Še vedno trpi po
svojem Sinu za odrešenje naših duš in se
razdaja po delovanju Svetega duha. Življenje v
zavesti zakramentov in v dejavni ljubezni je
življenje v Bogu. Naj križ, ki ga naredimo na
čelo, ne bo le znamenje iz navade, ampak
vedno znova povabilo, da živimo z jasno
zavestjo oTroedinemBoguinz željo, da mupo
njegovem delovanju postajamo tudi podobni.
Po: E. Mozetič

ŽUPNIJA SV. MARJETE
Trg sv. Marjete 1,
3313 Polzela
mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. župnika: 051 233 242
tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
telefon ključarja:
041 731 709
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.

12.6.

NEDELJA
POLZELA 7.00
ANDRAŽ 9.00
POLZELA 10.30

13.6.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Milana REBERNIKA
+ Zvoneta OŽIRJA in vse BAJHTOVE
+ Mileno BLAGOTINŠEK (obl.), Jožefo in Rudija
+ Marijo VASLE in Maksa ter Majdo VASLE
+ Andreja ŽGANKA, starše ULAGA in dve sestri
+ Ido TAVČER (obl.)

PONEDELJEK
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

14.6.

* SVETA TROJICA * Eskil, mučenec * Svetogorska B.M.

… za
… za
… za
… za
… za
… za
… za

* Anton Padovanski, red., c.uč. * Akvilina, devica, muč.

… za + Antona MARŠNJAKA
… za + Rastislava SLOKARJA (obl.)
… za + Jožefo ROJŠEK (obl.) in vse ROJŠEKOVE
… za zdravje in uspeh v šoli

TOREK

* Valerij in Rufin, mučenec * Metodij I. Carigrajski
POLZELA 19.00 … za + Alojza LIKEBA, starše LIKEB in POLESNIK
… v zahvalo za življenje in vse prejete darove

15.6.

SREDA
POLZELA

16.6.

* Vid, mučenec * Germana Cousin, devica * Landelin, opat

8.00

ČETRTEK
POLZELA 19.00

17.6.

… za + Alojzijo URATNIK

* SV. REŠNJE TELO IN KRI * Beno iz Meissna, škof
… Telovska procesija
… za + Karla VREČARJA

PETEK

* Rajner, samotar * Terezija, hči portugalskega kralja
POLZELA 19.00 … za + Adelo JESENEK
… na čast Svetemu Duhu

18.6.

SOBOTA

19.6.

NEDELJA

* Gregor, Janez Barbarigo, škof * Elizabeta iz Schönaua, red.
POLZELA 19.00 … za + Marijo MARCEN
POLZELA 7.00
ANDRAŽ 8.30

POLZELA 10.30

* 12. MED LETOM * Nazarij, prvi koprski škof

… za žive in rajne polzelske in andraške farane
… Telovska procesija
… za + Otmarja MAJHENIČA
… za + Kristino KUŽNIK (obl.), Slavkota ter
Jožico UČAKAR in vse UČAKARJEVE
… za + Jožeta MEKLAVA in Zdravkota JEŽOVNIKA
… za + Ivana MAVERJA
… za + Betko in Ivana PENCELJ

Nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi,
ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda.
(Ef 5,19)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 12. junija, bo v Andražu
krščena Lucija D. (god sv. Lucija, 13.
december), na Polzeli pa Gaja in Mija B.
(godova sv. Gaj, 22. april in Marijino
vnebovzetje, 15. avgust) ter Matija M.
(god sv. Matija, 24. februar).
V četrtek, 16. junija, je praznik SRT. Na
Polzeli bo ob 19. uri Telovska procesija in
po njej sv. maša. V Andražu bo procesija
v nedeljo, 19. junija, ob 8.30 uri.

KRVODAJALSKA AKCIJA

Vljudno vabljeni na krvodajalsko
akcijo v veroučno učilnico Župnije
Polzela, v sredo, 22. junija, 2022, od
7. do 12. ure. Krvodajalcem se
zahvaljujemo za odziv, razumevanje in
upoštevanje zaščitnih ukrepov.
KULTURA

V nedeljo, 19. junija, bosta na Polzeli
krščena Aleks G. (god sv. Aleksander,
7. april) ter Kiara M. (god sv. Chiara
Lubich, 14. marec).
V ponedeljek, 20. junija, bo ob 19.30
srečanje članov ŽPS Polzela.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Pirec, Andraž nad Polzelo 348,
Glušič, Andraž nad Polzelo 280;
Polzela: Orova vas

Kako žalostno in kratko je človeško življenje.
Večji del žalosti v življenju si človek povzroči
sam. Eni se brigajo le za častna mesta in časti.
Drugi le za bogastva in užitke. Tretji se
brigajo celo za svoj grob in ne pomislijo, da
ima mati zemlja prostora za vse. Tisti, ki smo
Marijini, se lahko od nje učimo tri stvari:
trdne vere, neomajnega zaupanja v Božjo
besedo in žalosti nad grehom. Edina bojazen
je izgubiti Boga z grehom.
bl. Anton Martin Slomšek, Govori o Mariji

