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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Jezus rekel svojim
učencem: »Ne boj se, mala čreda,
kajti vaš Oče je sklenil, da vam
dá kraljestvo. Prodajte svoje
premoženje in dajte vbogajme.
Naredite si mošnje, ki ne ostarijo,
neizčrpen zaklad v nebesih,
kamor se tat ne približa in kjer
molj ne razjeda. Kjer je namreč
vaš zaklad, tam bo tudi vaše
srce. Vaša ledja naj bodo
opasana in svetilke prižgane, vi
pa bodite podobni ljudem, ki
čakajo, kdaj se bo njihov
gospodar vrnil s svatbe, da mu
odprejo takoj, ko pride in potrka.
Blagor tistim služabnikom,
ki jih bo gospodar ob svojem
prihodu našel budne! Resnično,
povem vam: Opasal se bo in jih
posádil za mizo. Pristopil bo in
jim stregel.«
(Lk 12,18–21)
19. NEDELJA MED LETOM
Kristjanu naj gre za Božje kraljestvo, za
to, da Bog vlada v njem, da biva v
njegovi duši. Bog je resnični zaklad.
Samo če naše srce počiva v Bogu, bo
prosto zemeljskih skrbi. Samo če ima
človek temelje v Bogu, se lahko odreče
svoji lastnini in da svoje darove ubogim.
Po: A. Grün, Jezus – podoba človeka

BOŽJA LJUBEZEN – RESNIČNI ZAKLAD
Evangelij današnje nedelje govori o želji po
dokončnem srečanju s Kristusom. To je želja,
zaradi katere smo budnega duha in vedno
pripravljeni, saj ga pričakujemo iz vsega
svojega srca, z vsem, kar smo. To je temeljni
vidik življenja. Kristjan je torej tisti, ki nosi v
sebi veliko in globoko željo, srečati se s svojim
Gospodom skupaj s svojimi brati, sopotniki na
poti. Vse to pa, kar nam Jezus pravi, je povzeto
v znanem Jezusovem izreku: »Kjer je namreč
vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce«. Vsi mi
imamo kakšno željo? Ubogi tisti ljudje, ki
nimajo nobene želje! Željo iti naprej, proti
obzorju. Za nas kristjane je to obzorje srečanje
z Jezusom, srečanje ravno z Njim, ki je naše
življenje, naše veselje, tisti, ki nas osrečuje. Ali
imaš srce, ki si nekaj želi, ali je tvoje srce zaprto,

zaspano, omrtvičeno, odprto zgolj za stvari
življenja? Je prisotna želja iti naprej na srečanje
z Jezusom ... In kje je tvoj zaklad, tisti, ki si ga
želiš? Katera resničnost je zate
najpomembnejša, najbolj dragocena, tista
resničnost, ki kakor magnet privlači srce? Ali
lahko rečemo, da je to Božja ljubezen, ki je
hotenje delati dobro drugim, živeti za Gospoda
in za druge? Nekdo bi lahko rekel: »Zame je
pomembno, da imam delo, družino in zame je
najpomembneje, da gre življenje naprej z
družino, z delom ...« Seveda je to res;
pomembno je, da je vse prav z delom in
družino, toda katera je tista moč, ki drži skupaj
to moje delo in družino? Ljubezen je tista. V
naše srce jo seje Bog. Gre torej za Božjo
ljubezen. In ravno ta Božja ljubezen je tista, ki
daje smisel majhnim vsakodnevnim
prizadevanjem in ki tudi pomaga pri soočanju
z velikimi in majhnimi preizkušnjami našega
življenja. Resnični človekov zaklad je to, da
gremo v življenju naprej z ljubeznijo, in to s
tisto ljubeznijo, ki jo je Gospod posejal v naše
srce. In to je resničen in neprecenljiv zaklad.
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.

7.8.

NEDELJA
POLZELA 7.00

1

8.8.

ANDRAŽ 9.00
POLZELA 10.30

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

PONEDELJEK
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

9.8.

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

… za
… za
… za
… za
… za

* Dominik, ustan. dominikancev

… za + Antona MARŠNJAKA
… za + Ernesta OBERMAYERJA (obl.)
… za + Gustlna LEŠNIKA (obl.) ter vse PUŠNIKOVE

TOREK

* Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč., soz. Evrope
POLZELA 19.00 … za + Franca PUSOVNIKA (obl.)
… za + Stanka NOVAKA ml. (obl.)
… za + Silvota GROSA (obl.) in Andreja ŽGANKA

10.8.

SREDA *
POLZELA

11.8.

Lovrenc, diakon, mučenec * Arhangel, redovnik

8.00

ČETRTEK
POLZELA 19.00

12.8.

… za + Frančiško ČETINA

PETEK

* Klara (Jasna), devica, redovna ustanoviteljica prerok
… za + Marijo MARCEN
… za zdravje
… za + Mateja ZMRZLAKA, Ano in Franca ŠTEFANČIČ

* Ivana Šantalska, vdova, redovnica * Lelija, devica

POLZELA 19.00 … za + Karla VREČARJA

… za + Ano RIBIČ
… za + Jožefa JELENA (8. dan)

13.8.

SOBOTA
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

14.8.

* Poncijan, papež in Hipolit, duhovnik, mučenec
… za + Jožeta VERDEVA (obl.) in vse ZORNIKOVE
… za + Pavlo LUKNER
… za + Jurija SLATINJEKA (obl.)
… za + Franca PREŠIČKA in družino DUŠIČ

NEDELJA
POLZELA 7.00
ANDRAŽ 9.00
POLZELA 10.30
PETROVČE 19.30

* 20. MED LETOM * Maksimilijan Kolbe, duh., muč.

… za žive in rajne polzelske in andraške farane
… za + Ivana MAVERJA
… za + Ano in Andreja SITAR
… za + Romea (obl.) in Ido TAVČER
… za + Alojza, Julijano in vse + KOLARJEVE
… za + po namenu romarjev

Vedno se veselite! Neprenehoma molite!
To namreč hoče Bog od vas, ki ste v Jezusu Kristusu.
Duha ne ugašajte!
(1 Tes 5,16–19)

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 uri, mašuje g. Vlado
Bizjak, ob 8. uri, mašuje p. Vanči
Arzenšek, ob 10. uri bo sv. maša na
prostem, mašuje in pridiga celjski škof
dr. Maksimilijan Matjaž, ob 12. uri bo sv.
maša za ostarele in bolne, mašuje g.
Mirko Škoflek, ob 19. uri bo sv. maša za
mlade, mašuje g. Martin Golob, igra
glasbena skupina Veselje.
Pri vseh sv. mašah bo priložnost za
sveto spoved!

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.
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.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Turnšek, Andraž nad Polzelo
16, Kužnik, Andraž nad Polzelo 221,
Tratnik, Andraž nad Polzelo 224;
Polzela: Založe.
Zahvaljujte se za vse,
kajti to hoče Bog od vas,
ki pripadate Jezusu Kristusu.
(Tes 5,18)

