Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
22. september

2013
Polzela 132/b * Andraž nad P. 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kdor je
zvest v najmanjšem,
je zvest tudi v velikem,
kdor pa je
krivičen v najmanjšem,
je krivičen tudi v velikem.
Če torej pri krivičnem
mamonu niste bili zvesti,
kdo vam bo zaupal
resnično dobrino?
In če pri tujem
niste bili zvesti,
kdo vam bo dal to,
kar je vaše?
(Lk 16, 10-12
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V evangelijski priliki začutimo, s kakPrav je, da se zavedamo, da nas šno psihološko spretnostjo nagovarja
spremlja ne le zgled Slomškovega Jezus bralca. Ko izziva poslušalce, jih
učenja in delovanja, ampak nas izvabi iz gotovega položaja njihove
spremlja iz nebes predvsem pobožnosti. Prav tam, kjer nas neka
njegova priprošnja. prilika razjezi, smo izzvani, da postaviNaj nas obhajanje mo svoj pogled na Boga in na človeka
letošnje Slomškove pod vprašaj in ga popravimo.
nedelje nagovarja,
da bomo z novo Jezus je s svojo priliko o nepravičnem
gorečnostjo in oskrbniku, ki izigra svojega gospoda,
odločnostjo v svojih poslušalcih, ki jih gre iskati
izpolnjevali predvsem med ubogimi, zagotovo
obveznosti in zbudil škodoželjnost. Vendar ne gre
gradili prave za to. Gre za vprašanje, kako shajamo
krščanske vrednote. s svojo krivdo. Če hočemo ali ne, v

krivdo zapademo ali se zadolžimo.
Temu se ne moremo izmakniti. Vprašanje je, kako se na to odzivamo. Ali
se tega vse življenje sramujemo in
hodimo naokrog v spokorni obleki,
kakor je razmišljal oskrbnik v svojem
samogovoru? V tem primeru povsod
izpademo slabi in prosjačimo za
naklonjenost. Druga možnost, kako
naj se odzivamo na krivdo, bi bila trdo delati, stisniti zobe, da bi od sedaj
naprej delali vse pravilno in vse zapovedi izpolnjevali izredno natančno.
Toda obe poti vodita v slepo ulico.
Oskrbnik pride v svojem samogovoru
na tretjo pot, ki jo Jezus odobri.
Namesto da bi krivdo pred Bogom
poravnali z delom ali se pogreznili
v sramoto, naj bi krivdo izkoristili
kot priložnost, da stopimo v odnos
z drugimi ljudmi. Krivda nas vabi, da
ravnamo drug z drugim bolj človeško.
Oskrbnik naredi edino možno: povabi
dolžnike in jim zmanjša dolg. Na ta
način upa, da ga bodo ljudje sprejeli
v svoje hiše. S svojo krivdo ravna
ustvarjalno. Razvija fantazijo, kako
bi lahko iz svoje krivde naredil najboljše. Jezus hvali razumnost nepoštenega oskrbnika: »Otroci tega sveta
so do svojega rodu razumnejši kakor
otroci luči« (Lk 16,8). Izraz »otroci
luči« spominja na esene, ki so bili zelo
pobožni, toda vse, ki so njihove norme
prestopili, so neusmiljeno izobčili. V
krščanski skupnosti naj ne bo tako.
Kristjani naj drug drugega ne izključujejo, temveč sprejemajo v svoje
hiše ...
Po: A. Grünu

A. M. SLOMŠEK

»Vero ohranite in
po njej živite!«
JEZUS GOSPODAR

»Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema ...«
... ali pa bo naredil uspešno kariero.
Politično, brez dvoma. Kar se je v
Jezusovem času zdelo nemogoče, je
danes postalo del vsakdanjika. Prej
pravilo kot izjema. Sedeti na dveh
stolih je težko. Sploh, če stojita nekoliko narazen. A z malo spretnosti, in
ko nihče ne gleda, stola lahko pomakneš skupaj. Lepilni trak dela čudeže,
in če se potrudiš, dodaš še kakšno
blazino ali dve, in že je tu fotelj. Od
fotelja do sedežne garniture pa je
samo še korak in seveda pripadnost
pravi stranki. Zanimivo, kako danes
nihče več noče biti na desni ali levi.
Namesto tega imamo desnosredinske
in levosredinske, ki drug drugega kličejo za skrajno leve in skrajno desne.
Stolčki pa so skupaj - na sredini.
Pa sploh ne gre samo za politike; vsi
smo v tem zosu. Pojdi vase, v najbolj
skrito sobo svoje intimnosti, pokukaj
pod kosmato in oblazinjeno vest, na
kateri posedaš, in poglej, če to tvoje
sedalo morda ni sestavljeno iz dveh
kosov. Razmontiraj, razderi, odlepi,
polomi, premakni se iz zavetja sredine in: Zaživi! Zadihaj! Izberi svojega
gospodarja. In ne pozabi: kar se je v
Jezusovem času zdelo nemogoče, je
nemogoče tudi danes. Ker je vsak čas
- Jezusov čas. Ker je Jezus gospodar
časov. In ljudi. (Če si priznamo ali ne.)
Po: G. Čušinu
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NEDELJA

25. MED LETOM - SLOMŠKOVA * Mavricij, mučenec

22. 9. 2013

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
N.CERKEV



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

PONEDEL.

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik * Lin, papež

23. 9. 2013

POLZELA

TOREK

Anton Martin Slomšek, škof * Rupert Salzburški, škof

24. 9. 2013

POLZELA 19.00 … za + Milana CIMPERMANA
… za + Silvo TURNŠEK
* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA

Sergij Radoneški, menih * Firmin, škof, mučenec

25. 9. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Kozma in Damijan, mučenca * Terezija Couderc, redovnica

26. 9. 2013

POLZELA 19.00 … za + Boštjana, vse CAJHNOVE, ŽELEZNIKOVE
… za + Andreja in Frančiško ŽGANK * J.B., J.K.

PETEK

Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov

27. 9. 2013

ANDRAŽ 18.00 … za vse + DOLINŠEKOVE
POLZELA 19.00 … za + Ivana KOVAČA (1. obl.)
… za + Roberta LEKŠETA

7.00 … za + Marico KOTNIK ŠIPEC (30. dan)

7.00 … za + Ivano RAZBORNIK (30. dan)
… za vse + JOŠOVČEVE
… za + mamo
* maš.: J.B., J.Š., J.K.

* m.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

Venčeslav (Vaclav), muč. * Lovrenc Ruiz in drugi japonski m.

28. 9. 2013
KVATRE

ANDRAŽ 18.00 … za + Rafaela UMBREHTA
POLZELA 19.00 … za + Jožeta CIGALETA, Marijo, GOVEKOVE
… za + Štefko in Jožeta KAČ
* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA

26. MED LETOM * Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

29. 9. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za
za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana JELENA - JANEZA
+ Nandija OBUJA (obl.)
* maš.: J.B., J.K.
+ Jožefo, Ivana HRIBERNIK, Jožico NOVAK
+ Stanka SATLERJA (obl.), Ivanko, Ivana
* maš.: Janez B., Lovro S.

VIMPERK 15.00 … za + Boštjana CAJHNA

SKAVTI

OBVESTILA - VABILA

Prvo srečanje za vse, ki jih
Nedelja, 22. septembra je Slomškova.
zanima kaj skavti sploh poMoto: 'Vero ohranite in po njej živite!'
čnemo, bo 5. oktobra, ob
Osrednji dogodek praznovanja bo v
10.00 pred Aninim domom
Novi Cerkvi pri Vojniku. Ob 15. uri bo
molitvena ura, ob 16. uri pa slovesno v Preboldu. Ker delujemo v kar treh
somaševanje. Škof Stanislav Lipovšek. različnih starostnih skupinah, vabimo
med nas vse med 8-im in 21-im letom.
To nedeljo, 22. septembra po maši bo Pridi, poglej in nas spoznaj! Mogoče
v Andražu sestanek z vsemi andraški- ti bo pa všeč! Veselimo se te.
mi ministranti. Ob tej priliki se lahko
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
pridružijo tudi novi. Dobrodošli!
V Domu sv. Jožefa v Celju bo v četrtek, Vabim vse stare in nove pevce, da se
26. septembra ob 19. uri okrogla miza pridružijo Cerkvenemu otroškemu
pevskemu zboru »Cekinčki«. Za vse
»Zakaj še (za)upaš?«. Sodelovali bodo
bodo vaje ob petkih ob 15. uri. Več
župan Mestne občine Celje Bojan Šrot, informacij pri zborovodkinji Mateji,
generalni direktor Cinkarne Celje To- e-mail matejastrr@gmail.com.
maž Benčina, duhovnik Jože Planinšek.
KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA

V nedeljo, 29. septembra bodo mašne nabirke (kot kvatrne) oddane na
škofijo za vzdrževanje bogoslovja. Že
v naprej hvala.
V nedeljo, 29. septembra ob 10. uri
bo odprtje prenovljenega parkirišča
pri pokopališču v Andražu.
ŽUPNIJSKO ROMANJE

Romanje 'Po cerkvah sv. Marjete' bo
letos v soboto, 5. oktobra s pričetkom
ob 7.30. Cena prevoza, kosila, vstopnine je 25. €. Prijavite se v župnišču,
zakristiji ali po e-pošti.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Meh, Andraž nad Polzelo
7/a; Rebernik, Andraž nad Polzelo
8/a; Miklavc, Andraž nad Polzelo
119/a. Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

Vpis v Katehetsko pastoralno šolo bo
v petek, 27. septembra ob 17. uri v Domu sv. Jožefa, Plečnikova 29, Celje.
URNIK VEROUKA 2013/14
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