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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Zaklical je:
»Oče Abraham,
usmili se me
in pošlji Lazarja,
da pomoči konec
svojega prsta v vodo
in ohladi moj jezik,
zakaj silno trpim
v tem plamenu!«
Abraham mu je rekel:
»Sin, spomni se,
da si v svojem življenju
prejel dobro in
prav tako Lazar húdo;
zdaj se tukaj veseli,
ti pa trpiš.«
(Lk 16, 24-25)
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Gospod, pomagaj mi, da moje življenje
ne bo osredotočeno
le na moje
»uživaštvo«,
ampak
da bom
v svetu
okrog sebe
znal-a videti
tudi potrebe
sočloveka.
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Miza je središče družine, kraj, kjer
se srečuje in pogovarja med seboj in
tudi z Bogom. Žal vse redkeje, vse
premalo, vse preveč v naglici. So domovi, ki postajajo vse bolj podobni
hotelu, kamor hodimo jest in spat.
Ob mizi se od mladih nog učimo bratsko, pravično in nesebično deliti
dobrine z drugimi. Učimo se hvaležnosti do Boga, ki daje, da klije, raste
in obrodi, s tem pa tudi hvaležnosti
do tistih, ki so hrano s trdim delom
zaslužili in s skrbjo ter ljubeznijo
pripravili.
Še bi lahko razmišljali o mizi, o tisti

preobloženi bogatinovi mizi, s katere
je padla le kakšna dobrina ali kost
za reveža. O tem, kako zelo različno
obložene so naše mize, kako se brezposelnost in socialne stiske razločno
boleče kažejo tudi na družinski mizi.
Razmišljati bi morali o tem, koliko
drage hrane z nekaterih miz roma v
smeti, med odpadke, zaradi potrate
ali tudi zaradi preobjedenosti in izbirčnosti presitih.
Evangelij pravi, da se je revež želel
nasititi s tem, kar je padlo od bogatinove mize. Kako zelo živ je evangelij
tudi v tej točki! 'Kruh sitega prepozno
pride do lačnega,' pravi pregovor. Ne
bom navajal podatkov o tem, koliko
tisoč ljudi, zlasti otrok, vsak dan, celo
vsako uro umira zaradi lakote ali
zboli zaradi podhranjenosti. Vse to
vemo, vse to smo že neštetokrat slišali in prebrali. Pa nam je kdaj zares
seglo do srca, predvsem pa – do denarnice?
Človek je najdragocenejše Božje
svetišče. Želim vam, da bi na vaših
mizah nikoli ne zmanjkalo potrebnih
dobrot za telo, in zlasti tudi dobrih,
prijateljskih besed za dušo, in da bi
bile vaše roke odprte za druge, za potrebne. Naj velja slovenski pregovor,
ki obljublja: »Kdor kruh z drugimi
deli, se mu v roki množi!«

MOJE - TVOJE

Bogataš (pogosto
pa tudi njegov otrok) je pogosto
deležen mnogih
darov, zakladov.
Njegovo življenje
je veselo in brezskrbno. V svojem
življenju pogosto ne vidi ubogih,
lačnih, bolnih in ljudi v stiski. Oči si
zatiska pred njimi v prepričanju, da
so nadloga, ki jo je treba prezreti in
prezirati. Od njih se razlikuje, ker je
bogat. Ne vidi pa, da mu je to bogastvo
dano zato, da bi pomagal drugim, da
bi jih reševal. Tisti ubogi kljub temu
ob njem ostajajo le z drobtinicami
iz njegovega obilja ali pa celo tudi
brez slednjih.
Zgodi se, da se zapre v svoje srce pred
potrebami drugih in vidi le svoje potrebe, svoje udobje in svoje želje.
Postane sebičen.
Ker pa Oče vidi njegovo sebičnost in
lakomnost, v njegovem kraljestvu
ostane brez vsega. Ostane prikrajšan
za zaklade in obilje. Ker je bil navajen
popolnoma drugačnega življenja, se
slednjega ne bo mogel nikoli privaditi. Neugodje (kazen) bo zato toliko
večja.
Po: C. A. Amesu
Bl. mati Terezija:

Največji greh je
pomanjkanje ljubezni,
brezbrižnost do bližnjega.
Moli, moli, rožni venec, Nobena bolezen, niti gobavost,
ljubljeni slovenski krov, ne more tako popačiti človeka,
zvesti nad teboj počival da v njem ne bi prepoznala brata
bo Marijin blagoslov! ali sestre – še več: trpečega Jezusa.
Po: B. Dolencu
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NEDELJA

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

29. 9. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA
VIMPERK

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za
… za
15.00 … 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
+ Boštjana CAJHNA
\ * m.: J.B., J.K.

PONEDEL.

Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj * b. sl. Andrej Majcev, mis.

30. 9. 2013

POLZELA

TOREK

Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica

1. 10. 2013

ANDRAŽ 18.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za

SREDA

Angeli varuhi * AntonChevrier, duhovnik

2. 10. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Frančišek Borgia, redovnik * Gerard, opat * Kandida, muč.

3. 10. 2013

POLZELA 19.00 … za + Miha, Kristino in Franca GRADIČ
… za + Frančiško ŽURBI, Ano in Dorico
… za + Franca JELENA
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

PETEK

Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj * Avrea (Zlatka), dev.

4. 10. 2013

ANDRAŽ 8.00 … v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 19.00 … za + Franca JELOVŠKA
… v čast Srcu Jezusovemu

7.00 … za + Martina FLORJANCA
… za + Janka ZUPANA
* maš.: Janez B., Jože K.

+ Ivana DRAKSLERJA
+ Alojza CIMPERMANA (30. dan)
+ Ivana STRNIŠA
+ Ivana KOVAČA
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

9.00 … za + Marijo NOVAK

* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA

Marija Favstina Kowalska, redovnica * Flora (Cvetka), devica

5. 10. 2013

ANDRAŽ 18.00 … za + Ludvika MEKLAVA (obl.)
… za + Anico VERDEV

* maš.: J.B., Jože B.

NEDELJA

27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA * Bruno, kartuzijan

6. 10. 2013

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
G.OLJKA 10.30 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ BAJHTOVE in KOPRIVŠEKOVE Lovro S.
+ Milko in Franca PALIR, PALATINUŠOVE
mir in blagoslov v naši občini * m: J.B., J.K.
+ Jožico BRUS (obl.)
+ Ivano KOVAČEC
+ Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK
ter Viktorijo UŠEN
* m.: J.B., I.Š., Lovro S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 29. septembra ob 10. uri
bo odprtje prenovljenega parkirišča
in kapele pri pokopališču v Andražu.
To nedeljo, 29. septembra ob 15. uri
bo sv. maša na Vimperku.
V torek pričenjamo mesec rožnega
venca. Stanje duha v Cerkvi in državi
kliče k pomnoženi molitvi. K temu
kličejo prej slabe kot dobre razmere,
ki prinašajo socialne težave in še večjo
duhovno bedo. Po molitvijo Marija
posreduje za moč in rešitev.
V sredo, 2. oktobra bo na Polzeli rekolekcija duhovnikov dekanije Žalec.
Maša zato ob 9. uri.
V četrtek, 3. oktobra bomo po maši
molili za duhovne poklice.
V petek, 3. oktobra pobožnost v čast
Srcu Jezusovemu. Obisk bolnikov.
V soboto, 5. oktobra zaradi romanja
na Polzeli ne bo sv. maše. Lahko se je
udeležite v Andražu ali na romanju.
V soboto mladi na Polzeli pričenjajo
letošnja veroučna srečanja.
V nedeljo, 6. oktobra bodo andraški
ministranti imeli sestanek, tokrat pred
mašo (8.15). Hvala Barbari za pranje
in likanje ministrantskih oblek, Blanki
in Ani pa za pomoč pri urejanju teh.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Krk, Andraž 63/c; Brunšek, Andraž 62; Arzenšek, Andraž 60.
Na Polzeli: Polzela.

KATEHUMENAT

V Domu sv. Jožefa v Celju se
v torek, 1. oktobra 2013
prične katehumenat –
priprava na prejem
zakramentov za odrasle.
Srečanja bodo vsak
torek ob 20. uri
do velike noči 2014.
Več informacij in prijave na telefonu
059 073 800; info@jozef.si, www.jozef.si
ROMANJE

Romanje 'Po cerkvah sv. Marjete' bo
to soboto, 5. oktobra s pričetkom ob
7.30. Cena prevoza, kosila, vstopnine
je 25. €. Če boste pohiteli s prijavo
boste še zraven. Ne odlašajte!
KULTURA

MePZ Oljka Polzela vabi na prvo vajo
v novi pevski sezoni, ki bo v četrtek,
3. oktobra, ob 20. uri, v mali dvorani
kulturnega doma na Polzeli. Avdicija
za nove pevce bo ½ ure prej - ob 19.30.
Vabljeni vsi, ki premorejo vsaj nekaj
posluha in dobrega glasu, predvsem
pa obilo veselja do prepevanja v zboru.
V nedeljo, 6. oktobra ob 16. uri bo v
župnijsk cerkvi v Mozirju muzikal in
predstavitev knjige Črnec v beli koži.
P. Miha Drevenšek. Misijonar v Zambiji.
RAZNO

Rdeči križ Andraž, vas obvešča o spremembi ure in hkrati vabi na merjenje
krvnega tlaka in krvnega sladkorja
vsako 1. nedeljo v mesecu od 8.00 do
9.00 ure v Domu krajanov Andraž.

