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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kdo izmed vas,
ki ima sto ovac in
eno izmed njih izgubi,
ne pusti devetindevetdesetih
v puščavi in ne gre
za izgubljeno,
dokler je ne najde?
In ko jo najde, jo vesel
zadene na svoje rame;
in ko pride domov,
skliče prijatelje in sosede
in jim pravi:
‚Veselite se z menoj, zakaj
našel sem svojo ovco,
ki se je bila izgubila.‘
Povem vam: tako bo
v nebesih večje veselje
nad enim grešnikom,
ki se spokori, kakor nad
devetindevetdesetimi
pravičnimi,
ki ne potrebujejo pokore.

IIZZGGUUBBIITTII,, IISSK
KAATTII,, NNAAJJTTII

Čudim se, kako Bog v svoji dobrohotnosti da veliko vrednosti tistemu, kar
se je izgubilo in je potem najdeno,
kot da bi bila sreča vsega človeštva
odvisna od vrnitve grešnikov v Očetovo hišo.

Vprašam se, kaj sem izgubila dragocenega. Še več, katero stvar, izgubljeno
v svojem življenju, sem pripravljena
(Lk 15, 4-6) iskati z vsemi močmi do konca kot
žena v evangeliju? Kaj bi pomenilo
2244.. NNAAVVAAD
DNNAA NNEED
DEELLJJAA... v mojem življenju »prižgati svetilko«,
Ne boj se, tu sem. S teboj sem v »pometati hišo« ter »skrbno iskati«?
tvojih dnevih. Pogumen bodi, Zanimivo, kadar izgubim dokument,
niti za hip te ne zapustim. denarnico, dežnik, ključe, očala …
Spoznaj me, jaz sem. vem, kaj je treba narediti in se takoj
S teboj sem tudi lotim iskanja. Če mi ne uspe, molim
takrat, ko si misliš, k svetemu Antonu. Redkokdaj se zgoda sem daleč. di, da česa ne najdem.

Če pa izgubim smisel za humor, zaupanje v nekatere ljudi, zbranost …
se ni lahko lotiti iskanja in velikokrat
ne vem, kje začeti.

SLOMŠKOVA SPODBUDNA BESEDA

Starši, kako mi
krvavi srce, ko
srečam cele skupine otrok brez
Današnja prilika mi pokaže pot iskannadzora. Pokja. Najprej me opozarja, da ne morem
izgubiti, česar nimam. Velikokrat varjen otrok zapelje celo občestvo k
mislim, da izgubim to ali ono, česar najbolj surovim dejanjem in v največpravzaprav nikoli nisem imela. Nekoč je mladostne grehe. Če mora Prijatelj
ljudi v družinskem krogu opazovati
sem čutila izgubo enega od prijateljev.
starše, ki iz slepe ljubezni do otrok
Pozneje sem ugotovila, da sploh nisva svojim malim vse dovolijo, vse razbila resnična prijatelja. Živela sem v vade prezrejo, dokler te ne postanejo
iluziji. Zato je treba prižgati svetilko, otrdele razvade – takšni starši si vzgasaj z lučjo drugih lahko vidimo lastno jajo morilce mater in očetov, ki jim,
resničnost.
ko odrastejo, postanejo krvavi bič,
Včasih so različne okoliščine v mojem jim življenje skrajšajo in pripravijo
življenju zakrile smisel za humor. Če- zgodnji grob.
Anton Martin Slomšek
prav je ostal v meni, sem doživljala,
kot da sem ga izgubila. Besede »pometati hišo« me spodbujajo, da bi Poznam ljudi, ki so zelo zavzeti
iskala v vsakem kotičku in nevidnem v delovanju za boljši svet.
prostoru svojega življenja to, kar mi Pri tem pa ti ljudje največkrat
je dragoceno. Če kljub temu ne naj- pozabljajo, da je treba vedno
dem izgubljenega zaklada, me ta pri- začeti pri sebi, v najožjem krogu.
Metka Klevišar
lika spominja, da je treba vztrajati
v iskanju, dokler ga ne najdem. Ob
YOUCAT – katekizem za mlade
tem je pomembno, da sem pozorna
Kako ravna kristjan z jezo?
na znamenja, ki bi mi lahko pokazala
pot do njega.
Pavel pravi: »Jezite se, a
T. Cachot, Družina 2004
nikar ne grešite! Sonce naj
ne zaide nad vašo jezo« (EF 4,26).
Jeza je najprej le naravno čustvo, kot
Žena najde svojo dogovor na zadano krivico. Če pa se
drahmo ... Najde iz jeze razvije sovraštvo in želimo
samo sebe. Skliče bližnjemu zlo, nastane iz normalnega
prijateljice in sosede: »Veselite se z občutja težek prekršek proti ljubezni.
menoj, kajti našla sem drahmo, ki sem Vsaka nekontrolirana jeza, predvsem
jo izgubila«. Kdor najde samega sebe, v naklepanju maščevanja, je uperjena
ta najde tudi nov odnos do ljudi.
proti miru in uniči 'red in spokojnost'.
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NEDELJA

24. MED LETOM * Žalostna Mati božja

15. 9. 2013

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana DUŠIČA
POLZELA 10.30 … za + Ota BOŽIČ
* m.: Lovro S.
G.OLJKA 10.30 … za + Jožeta, Milko JEŽOVNIK, ROGELŠEKOVE
… za + Kristjana TAVČARJA - RENÁUA
… za + Romea TAVČERJA
* maš.: J.B., J.Š., J.K.
G.OLJKA 15.30 … po namenu skupine družin

PONEDEL.

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca * Ljudmila (Milka)

16. 9. 2013

POLZELA

TOREK

Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj * Hildegarda, red.

17. 9. 2013

ANDRAŽ 18.00 … za + Valentina BRUNŠKA (30. dan)
POLZELA 19.00 … za + Jožeta ZAGORIČNIKA (obl.) in Faniko
… za + Boštjana JELENA (7. dan)
* m.: J.B., J.K.

SREDA

Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik * Riharda, cesarica

18. 9. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Januarij, škof, mučenec * Teodor Angleški, škof

19. 9. 2013

POLZELA 19.00 … za + Franca ŠPILERJA (8. dan)
… za + Marijo ROŽIČ (30. dan)
… za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka
in vse ŠPRONGOVE
* J.B., J.Š., J.K.

PETEK

Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci

20. 9. 2013

POLZELA 19.00 … za + Milana TERGLAVA in ŠPRONGOVE

SOBOTA

Matej (Matevž), evangelist, apostol * Jona, prerok

21. 9. 2013

POLZELA 19.00 … za + Matevža VOUKA

NEDELJA

25. MED LETOM - SLOMŠKOVA * Mavricij, mučenec

22. 9. 2013

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
N.CERKEV

7.00 … za + Marijo (obl.), Anico, starše VAŠL
za + Ljudmilo in Alojza HOJNIK
* J.B., J.K.

7.00 … za + Štefko VASLE in Jerneja
… za + Marijo VIDMAJER
… za + Anico KOŠEC
* maš.: J.B., J.Š., J.K.

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Marka MEKLAVA
… za + Martino, Ferdinanda in Frančiško
BLAGOTINŠEK
* maš.: J.B., J.K.
10.30 … za + Mitja REHARJA (obl.), in vse
REHARJEVE, ŠMELCERJEVE * m.: Lovro S.
16.00 … v dober namen

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
ženin Jurij Erjavec, Ločica ob Savinji
in nevesta Katarina Brezovnik, Ločica
ob Savinji (prej: Bočna).
To nedeljo, 15. septembra z mašama
ob 9.00 v Andražu nad Polzelo in ob
10.30 na Polzeli bomo pričeli letošnje
veroučno leto. Naj bo vsem v veselje
in duhovno rast.
To nedeljo, 15. septembra s sv. mašo
ob 10.30, bomo na Gori Oljki obhajali
praznik povišanja sv. Križa in blagoslovili obnovitvena dela na zvonovih.
V torek, 17. septembra ob 19.30 bo v
veroučnih prostorih pod cerkvijo na
Polzeli sestanek za starše birmancev,
veroučencev 7. in 8. razreda.
V petek, 20. septembra ob 20. uri bo
na gradu Komenda na Polzeli koncert
z orkestrom 'Cecilija'.
V nedeljo, 22. septembra po maši bo
v Andražu sestanek z vsemi andraškimi ministranti. Ob tej priliki se lahko
pridružijo tudi novi.
Nedelja, 22. septembra je Slomškova.
Moto: 'Vero ohranite in po njej živite!'
Osrednji dogodek praznovanja bo v
Novi Cerkvi pri Vojniku. Ob 15. uri bo
molitvena ura, ob 16. uri pa slovesno
somaševanje. Škof Stanislav Lipovšek.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Mešič, Andraž nad Polzelo
16/a; Pižorn, Andraž nad Polzelo17/a;
Verdev, Andraž nad Polzelo 17.

STIČNA MLADIH 2013

V soboto, 21. septembra bo v Stični spet
srečanje mladih. Tudi z našega konca
bo vozil posebni avtobus. Odhod izpred
Doma krajanov v Andražu nad Polzelo
ob 7.30 in izpred cerkve na Polzeli ob
7.40. Prispevek za organizacijski odbor
v Stični in prevoz je 10 € (kdor zmore).
Prijave pri katehistinji Andreji ali pri
župniku ali na j.kovacec@gmail.com,
lahko pa tudi na tel. št. 041 742 965.
URNIK VEROUKA 2013/14

ANDRAŽ NAD POLZELO
1. r
2. r
3. r
4. r
5. r

torek
torek
poned.
poned.
poned.

14.00
14.00
13.45
13.00
13.00

POLZELA
1. r
2. r
3. r
4. r
5. r
6. r
7. r
8. r
9. r
ml.

poned.
četrtek
poned.
torek
četrtek
četrtek
četrtek
petek
četrtek
pričetek

16.00
16.00
16.00
13.00
13.00
13.50
13.50
13.50
13.50
28. 9.

ali
ali
ali
ali
ali
ali
ali
ali
ali
po

torek
petek
torek
torek
četrtek
četrtek
četrtek
petek
četrtek
večerni

16.00
16.00
16.00
14.00
14.45
15.30
14.45
14.45
14.45

maši

Vabim vse stare in nove pevce, da se
pridružijo Cerkvenemu otroškemu
pevskemu zboru »Cekinčki«. Za vse se
bodo vaje pričele v petek, 20. sept. ob
15.00, v učilnici pod cerkvijo. Če bi se
kdo rad pridružil a je ob navedenem
terminum že zaseden, naj to čimprej
sporoči po telefonu 031-749-140 ali
na e-mail matejastrr@gmail.com. Vabljeni vsi, ki radi pojete! Več nas bo, bolj
bo veselo. Zborovodkinja Mateja.

