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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel pa mu je
nekdo iz množice:
»Učenik,
rêci mojemu bratu,
naj dediščino deli z menoj!«
On pa mu je odvrnil:
»Človek, kdo me je postavil
za sodnika ali delivca
čez vaju?«
In rekel jim je:
»Glejte in varujte se
vsake lakomnosti;
zakaj življenja nima nihče
iz obilice
svojega premoženja.«
(Lk 12, 13-15)
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Na višku uspeha umiraš kot človek.
Mogoče pa si že mrtev? Umrl si v
hlastanju, obseden
s premoženjem.
Ponovno vstani
v življenje!
Odmotaj srce
iz tisočih navezav
na neumna
poželenja.
Odtrgaj se od stvari,
ki jih ne potrebuješ.
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V prilikah se večkrat postavlja vprašanje: 'Kaj naj storim?' To vprašanje
si zastavlja tudi bogati pridelovalec
žita v Lukovem evangeliju (Lk 12,17).
Gre za vprašanje pravilnega ravnanja
s posestvom. To je za Grka, kot je bil
tudi Luka, pomembna tema. Slednji je
evangelist ubogih. Kakor noben drug
evangelist kroži okrog tem uboštva
in bogastva, lastnine in odpovedi lastnini, skupnosti dobrin ter socialne
obveznosti. On sam najbrž izvira iz
premožnega srednjega sloja. Očitno
pa ima močno socialno vest. Pomembno sporočilo zanj je, da kristjani niso
odvisni od tega kar imajo, temveč da
naj to delijo z ubogimi. Kdor si nabira

bogastvo samo zase, ta ni niti razumel Jezusovega namena niti ne pozna
skrivnosti človeškega življenja, ki je
omejeno s smrtjo. Kdor jemlje svoj
človeški obstoj resno, ve, da si tukaj
ne more nabirati nobenih trajnih zakladov. Materialno bogastvo izgine
s smrtjo. Zato gre za to, da bi postali
bogati v Bogu. To pa se zgodi v ljubezni, ki se konkretno izraža v delitvi
posesti. Številni avtorji so že v daljni
preteklosti pripovedovali podobne
zgodbe, kakor je ta o bogatem pridelovalcu žita (Lk 12,13–21). A tema
razdeljevanja dobrin je danes prav
tako sodobna kakor takrat. Kristjani
naj ne zapadejo pohlepu borznih
špekulantov, temveč naj bodo bogati
v Bogu (Lk 12,21). Resnično bogastvo
se nahaja v nas. Zaklad je v naši duši.
Ljubezen je, ki deluje. Ta pa bo delovala le, če bo tekel tudi denar, če bomo
svoje dobrine delili.
Po: A. Grünu

Ne zaupajte zvenečim besedam,
ki so toliko bolj prazne,
koliko bolj so zveneče.
Tudi če jih pišete
z veliko začetnico,
ne morejo odsevati
Božjega obličja.
S parolami
namreč
ne boste
odrešili
sveta.
(Raoul
Follereau)

LAKOMNOST - NEZADOVOLJNA

Lakomnost ni nikoli zadovoljna.
Kdor ima veliko potreb, je reven, ubog
človek. Da bi bili srečni, ne potrebujemo veliko. Lakomnost trpinči ljudi,
zastrupi veselje po užitku. Lakomnost
je nenasitna, nikoli ne reče: dovolj
imam. Želiš posedovati in si drugim
posest. Zasvojenost z lastnino naredi
ljudi obsedene!
Najlepša ovijalka lahko uniči tudi
najmočnejše drevo. Vse, kar mora
narediti, je, da ga neprenehoma
objema. Zasvojenost z lakomnostjo
zaduši človeka tako kot ovijalka
drevo. Kdor želi posedovati človeka,
ga ponižuje, četudi se tu lakomnost
rada preobleče v ljubezen.
Zgleda, da je pri nas vse usmerjeno v
potešitev materialnih potreb. Vedno
znova spodbujamo želje. Da bi imeli
vsega čim več, postanemo ljudje
pokvarjeni. Lakomnost je oblika
agresije, je vir konfliktov in vojn.
Kajti lakomni ljudje drug z drugim
nikoli ne morejo živeti v miru.
Phil Bosmans

Opazujte sebe in druge:
le kaj je z nami,
da ne vzdržimo pogleda v oči,
da zmedeno, hladno, tudi
sovražno gledamo mimo njih?
(Mirko Mahnič)
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NEDELJA

18. MED LETOM * Janez M. Vianney, arški župnik

4. 8. 2013
PRVA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … po namenu za farane
* maš.: Lovro S.
POLZELA 10.30 … za + Terezijo ROJŠEK (obl.), Franca, Jožeta
… za + Jožeta KOŠEC
* m.: Janez B., Jože K.

PONEDEL.

Marija Snežna (Nives) * Osvald (Ožbolt), kralj * Nona

5. 8. 2013

POLZELA

TOREK

Jezusova spremenitev na gori * Oktavijan, škof

6. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za vse + CIBERLOVE

SREDA

Sikst II., papež, mučenec * Kajetan Tienski, duhovnik, r.u.

7. 8. 2013

POLZELA 7.00 … za + Marijo NOVAK

ČETRTEK

Dominik, duhovnik, ustanovitelj dominikancev * Ciriak, diakon

8. 8. 2013

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Avgusta LEŠNIK in vse PUŠNIKOVE
… za + Boštjana CAJHEN (8. dan)

ps 2

7.00 … za + Mirana VIDMAJER, Srečota GOLJAR

* maš.: Janez B., Jože K.

PETEK

Terezija B. od Križa (Edith Stein), muč., sozavetnica Evrope

9. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za + Vilija URANJEK (obl.), njegove starše
… za + Franca PUSOVNIK (obl.)
* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

Lovrenc, diakon, mučenec * Arigij, škof * Arhangel, red.

10. 8. 2013

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Ivana SERDONER
… za + Pavlo GRIVEC (1. obl.)
* m.: J.B., J.K.

NEDELJA

19. MED LETOM * Klara (Jasna), devica, red. ust.

11. 8. 2013

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

ps 3

za + Ivano in Jožeta KOVAČEC
za žive in rajne polzelske in andraške farane
za + Alojza in Marijo VASLE
za + Romea TAVČER (obl.)
* m.: Janez B., Jože K.

Noč se spreminja v dan, če je Bog v našem srcu;
in dnevi postanejo noč,
če Boga v srcu ni.
(sv. Frančišek Asiški)

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Matija Kač, Ločica ob Savinji in
nevesta Patricija Lorenčič, Ptuj - Sv.
Jurij. Vse dobro! Čestitamo!
Na Polzeli je vsak četrtek pol ure pred
sv. mašo izpostavljeno Najsvetejše!
V letu vere je še posebej zaželeno, da
se z meditacijo v tišini in adoracijo
priporočamo Vsemogočnemu za ohranitev in poglobitev vere.
Maše med tednom bodo v Andražu
po dogovoru z naročniki le-teh. Zato
pokličite ali se oglasite po maši v andraški zakristiji ali med tednom v
polzelskem župnišču. Naročila pa je
možno posredovati tudi po e-pošti.
Najlepša hvala vsem, ki ste mi osebno
oz. vsej naši družini, ob smrti mame
Ivane izrekli sožalje. Hvaležen sem
MoPZ za petje na pogrebu in vsem,
ki ste se udeležili pogreba. Jože, žpk.

ROMANJE - PRAZNOVANJE

Letos praznujemo 20 let delovanja
agencije Aritours. Tradicionalno jesensko romanje bo zato združeno s
slovesnim praznovanjem, 7. septembra v Prekmurju. Najprej bo sv. maša
v Turnišču, nato pa kulturno zabavni
program na Otoku ljubezni v Ižakovcih (podrobnejši program, najdete v
oglasni deski). Cena 25 €. Rok za prijavo na romanje oz. praznovanje je
ponedeljek, 19. avgust. Oglasite se
v župnišču in sporočite udeležbo!
Združenje posvečenih JMS in Aritours
organizirata avtobusno romanje v
Rim in srečanje s papežem Frančiškom ter fatimsko Marijo romarico, od
11. do 13. oktobra 2013. Cena 199 €.
Prijave najkasneje do 1. septembra.
V imenu Združenja posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu, p. A. N.

Ob zadnjem
viharnem
MARIJINO VNEBOVZETJE
vetru, ki je
Petrovška Marijina poškodoval
bazilika vabi v četrtek, mnogo poslopij po župniji, je naredil
15. avgusta, na praznik precej škode tudi na cerkvi sv. Križa
Marijinega vnebovzet- na Gori Oljki. Streha je že popravljena.
ja k mašam, ki bodo ob Delo je izvršil Vinko Meklav, Podvin.
6.30., 8.00, ob 10.00
uri (mašuje in pridiga
Vas zanima
celjski škof dr. Staniskrivnost
slav Lipovšek), ob 12.
mojega
uri bo maša za bolne in ostarele. Vedolgega
černa maša za mlade bo ob 19. uri.
življenja?
Pri vseh mašah bo priložnost za sv.
Kljub temu, da vse življenje živim
spoved. Na predvečer praznika, v sredo, 14. avgusta, , ob 19.30 uri, bodo ob tej prometni cestni, nikoli nisem
slovesne večernice, maša in proce- podlegel skušnjavi, da bi vedel, kaj je
sija z Marijino podobo in lučkami.
na drugi strani.

