Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
31. julij

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In rekel je: »Tole bom storil:
podrl bom svoje žitnice ter
postavil večje in tam bom
spravil vso pšenico in svoje
blago. In rekel bom svoji
duši: Duša moja, veliko blaga
imaš spravljenega za veliko
let; počivaj, jej, pij in bodi
dobre volje!‹
Toda Bog mu je rekel:
›Neumnež, to noč bodo tvojo
dušo terjali od tebe, kar pa si
spravil, čigavo bo?‹
Tako je s tistim, ki si nabira
zaklade, pa ni bogat v Bogu.«
(Lk 12,18–21)

18. NEDELJA MED LETOM
Znamenje, da nismo v grehu
malikovalstva bogastva, je dajanje
miloščine, dajanje tistim, ki
potrebujejo. A ne površno dajanje,
ampak tisto, ki me stane določene
odpovedi. To je dobro znamenje.
Pomeni, da je ljubezen do Boga večja
od navezanosti na bogastvo.
Zato obstajajo tri vprašanja, ki si jih
lahko zastavimo. Prvo vprašanje:
Dam? Drugo vprašanje: Koliko dam?
Tretje vprašanje: Kako dam? Dajem
kakor Jezus, z ljubeznijo? Ali pa, kot
da plačujem davek?

BOGAT NA PRAVILEN NAČIN
Nekdo iz množice Jezusa prosi, naj posreduje
pri razdelitvi dediščine. Jezus pa spregovori o
našem odnosu do denarja. Pomislimo, koliko
družin poznamo, ki so se prepirale, se
prepirajo, se ne pozdravljajo, se sovražijo
zaradi dediščine. To je samo eden od
primerov. Ni najpomembnejša ljubezen v
družini, ljubezen med otroki, brati, starši,
ampak denar. In to uničuje. To je problem, ki
ga srečujemo vsak dan. Veliko družin je
uničenihzaradidenarja,kose bratdvigneproti
bratu, in oče proti otroku. To je prvo, kar
povzroči drža navezanosti na denar – uniči!
Ko je oseba navezana na denar, uničuje sebe,
uničuje družino. Denar uničuje! Denar sicer
služi za doseganje dobrih stvari, za razvijanje
človeštva, a ko je srce nanj preveč navezano, te
uniči.
V evangeliju Jezus pripoveduje priliko o
bogatašu, uspešnem podjetniku, ki mu je polje

dobro obrodilo. A ta je hotel še več. Človeku to
škodi. To je lakomnost. Imeti vedno več. Ne
denar sam po sebi, ampak človekova drža, ki
se imenuje pohlep, lakomnost – zaradi nje
človek zboli, kajti vse postane odvisno od
denarja. In navsezadnje, in to je
najpomembnejše, lakomnost je orodje, ki vodi
po poti, ki je nasprotna tisti, ki jo je za nas
namenil Bog. Sv. Pavel nam pravi, da je Jezus
Kristus, ki je bil bogat, za nas postal ubog, da bi
nas obogatil.TojenamrečpotBoga:ponižnost,
ponižati se za služenje. Pohlep pa vodi po
nasprotni poti.
Naše srce je kakor magnet: pusti se privlačiti
ljubezni, vendar pa se lahko pritrdi le na enem
mestu in mora izbrati: ali bo ljubilo Boga ali bo
ljubilo bogastvo sveta; ali bo živelo za to, da bo
ljubilo, ali pa bo živelo zase. Vprašajmo se, na
kateri strani smo. Vprašajmo se, na kateri točki
smo v naši povesti ljubezni z Bogom. Ali se
zadovoljimo s kakšno zapovedjo ali sledimo
Jezusu kot zaljubljeni, resnično pripravljeni kaj
pustiti zaradi Njega? Skratka, nam zadošča
Jezus ali iščemo mnoge druge gotovosti sveta?
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.

31.7.

NEDELJA

* 18. MED LETOM * Ignacij Lojolski, duh., ustan. jezuitov
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana MAVERJA
POLZELA 10.30 … za + Zlatka KRONOVŠKA
… za + Janeza, vse CVENKOVE, MAROVTOVE
in Ivanko ROJŠEK
… za + Mirka PAVIČA (obl.)

1.8.

PONEDELJEK
POLZELA 19.00

2.8.

* Alfonz Marija Ligvori, škof, cerkveni učitelj

… za + Terezijo BAŠIČ (obl.)

TOREK

* Evzebij iz Vercelija, škof * porcijunkula
POLZELA 19.00 … za + Andrejo OGRIS (obl.)
… za + Marijo (obl.) in Bernarda ZALOŽNIK

3.8.

SREDA *
POLZELA

4.8.
1

Martin, menih * Avguštin Kazotič, škof

8.00

… za + Franca ROŽIČA

ČETRTEK

* Janez M. Vianej, arški župnik * Cecilija in Amata
prerok
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Alojzijo URATNIK
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim

5.8.

1

6.8.
1
7.8.

PETEK
POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA

* Marija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj, muč.

15.00 … za blagoslov in srečo v družini (poročna)
16.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
17.00 … za + Ivana KOLŠKA
19.00 … za + Jožefa in Kristino NOVAK
… za + Stankota ml. NOVAKA
… za + Pavla TURNŠKA (obl.) in vse MLINARJEVE
… v čast Srcu Jezusovemu
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu, češčenje pred Najsvetejšim

SOBOTA

* Jezusova spremenitev na gori * Oktavijan, škof

POLZELA 19.00

NEDELJA
POLZELA 7.00

1

… za + Marijo in Alojza VASLE (obl.) ter za vse + BEŠARJEVE
… za + Terezijo (obl.) in Franca ROJŠEK ter Jožeta AVŽNERJA
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu

ANDRAŽ 9.00
POLZELA 10.30

* 19. MED LETOM * Sikst II., papež, mučenec

… za
… za
… za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Štefko in Štefana VASLE, brate, sestro in Marka MEKLAVA
+ Ivana MAVERJA
+ Daniela SATLERJA
+ Marijo ŽGANK (obl.) in Ivana

Kdor ljubi denar, se denarja ne nasiti.
(Prd 5,9)

MARIJINO VNEBOVZETJE

Bazilika Matere božje v Petrovčah vabi
na romanje ob prazniku Marijinega
vnebovzetja.
V nedeljo, 14. avgusta, na predvečer
praznika, ob 19.30 uri, bodo
večernice s sveto mašo. Po sv. maši bo
procesija z Marijinim kipom in lučkami
po vasi. Slovesnost bo vodil g. Urban
Lesjak. K tej sv. maši tradicionalno
romamo tudi polzelski župljani.
Odhod organizirane skupine za peš
romanje bo ob 16. uri izpred
župnijske cerkve, ostali pa vabljeni,
da se pridružite v Petrovčah.
V ponedeljek, 15. avgusta, bodo sv.
maše: ob 6.30 in 8. uri, ob 10. uri bo sv.
maša na prostem. Ob 12. uri bo sv. maša
za ostarele in bolne. Ob 19. uri bo sv.
maša na prostem.
Pri vseh sv. mašah bo priložnost za
sveto spoved!
ŽUPNIKOVA ODSOTNOST

Do sobote, 6. avgusta, še traja župnikova
odsotnost. Pri rednih sv. mašah ga
nadomeščata g. Janez Jelen in g. Janez
Cerar. Župnijska pisarna bo odprta v
ponedeljek in torek od 9. do 11. ure.
Prosimo, da v primeru pogreba ali drugih
nujnih stvari pokličete ga. Janco Korber
(031 559 635).
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Ograjenšek, Andraž nad
Polzelo 350, Ožir, Andraž nad Polzelo
389, Ožir, Andraž nad Polzelo 406,
Gril, Andraž nad Polzelo 274;
Polzela: Založe.

PSMM 2022 SLOVENIJA

AVGUST: Za mala in
srednje velika podjetja
Molimo za mala in srednje velika
podjetja, ki jih je hudo prizadela
gospodarska in družbena kriza, da bi
našli
potrebna
sredstva
za
nadaljevanje svojih dejavnosti v
dobrobit družbe, v kateri živijo.
OKLICI PRED POROKO

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Gašper Cajhen, Pod Gorico 14,
župnija Polzela in nevesta Klementina
Cizej, Podvin pri Polzeli 155, župnija
Polzela.
DRUŽINSKA KATEHZA

Priložnost za vse tiste starše, ki želijo
skupaj s svojimi otroki poglabljati
verska znanja. Srečanja bodo potekala
enkrat mesečno, vsako 3. nedeljo, od
septembra do junija. Začetek srečanja
bo s sv. mašo ob 10.30 uri. Prijavite se
lahko s prijavnico ali v župnišču.
Opominjam vas, da živite vredno klica,
s katerim ste bili poklicani, v vsej
ponižnosti, krotkosti in potrpežljivosti.
(Ef 4,1)

