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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In apostoli so
rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa je rekel:
»Če imate vero
kakor gorčično zrno,
bi tej murvi lahko rekli:
‚Izruj se s korenino
in se presádi v morje‘
in bila bi vam poslušna.«
(Lk 17, 5-6)
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Krščanske duše, podpirajte domačo
pobožnost, vpeljite spet skupno molitev
vaše družine, tako boste zgradili Bogu
slavolok pobožnosti, okrašen z
najlepšimi vrtnicami kreposti.
In ko bodo za vas nekoč odcvetele vse
cvetlice časnega veselja, tedaj vedite,
da ste si pri vratih večnosti zgradili
najlepši slavolok iz
nebeških vrtnic,
ki vam bodo
postale krona
nesmrtnosti.
Zato, molite radi,
molite v duhu
in resnici
(A. M. Slomšek)
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Današnji evangelijski odlomek, ki ga
pred nas postavlja evangelist Luka,
nič kaj prijetno ne zveni našim ušesom. Če smo ubogi hlapci, kot pravi
eden od prevodov tega odlomka – kaj
naj Bog z nami počne? Če smo nekoristni, kot pravi druga možnost prevoda tega istega odlomka, smo mu
samo v nadlego? Nažene naj nas, kot
nažene nekoristnega hlapca pameten
gospodar. A nas Bog ne nažene. Mora
že imeti tehten razlog za to.
Ubogi in nekoristni smo v pomenu,
da bi vse, kar storimo, mogel namesto nas storiti kdo drug. Ko to vemo,

se osvobajamo lažne samovšečnosti,
ki se rada nadvse postavlja in občuduje samo sebe.

ROŽNI VENEC

Rožni venec je najlažja
molitev. Vsakdo, ki zna
Osvobojeni te samovšečnosti pa mošteti le do pet, se ga nauči. Ob vsakem času,
remo postati Bogu še kako koristni.
Marija je bila koristna Gospodova ponoči kot podnevi, doma kot na poti,
dekla. Apostol Pavel je bil koristen tudi bolnik na smrtni postelji, skupno
služabnik Jezusa Kristusa. Koristna in sam, v cerkvi kot pri procesijah,
sta bila Ciril in Metod, koristna Slom- resnično najbolj vsesplošna molitev.
šek in Baraga, koristna je bil mati Vsi naj se učijo moliti! Je najlepša
Terezija, koristni smo vsi, kadar sto- molitev. Kot je bila mavrica Noetu
rimo vsak svojo dolžnost. Če nas bo znamenje rešitve, tako je rožni venec
Gospodar, ko pride, našel pri delu, s svojimi štirimi deli znamenje našega
bo on postal naš služabnik. Posadil odrešenja. Rožni venec molijo papeži,
nas bo za svojo mizo ter nam stregel, škofi, plemiči in kralji.
Je najmočnejša molitev. Našo vero
kakor to počnejo služabniki.
poživimo, ko spremljamo Jezusa od
Še to je vredno dodati: Nekoristne
Betlehema do Golgote. Naše upanje
hlapce nas Kristus imenuje zato, ker
poživimo, ko molimo Zdrava Marija
bi na vsako mesto, ki ga kdorkoli od
in premišljujemo Jezusov vnebohod,
nas zavzema, mogel postaviti koga
prihod Svetega Duha, sprejem in
drugega. Nihče ni nenadomestljiv.
kronanje Marije, ki je naš kažipot v
Da pa smo tudi koristni, priznava nebesa in naša mogočna priprošnjica.
Jezus sam, ko pravi, da smo storili, Poživimo našo ljubezen do Boga, ki
kar smo bili dolžni storiti. Pripravili je svet tako ljubil, do Jezusa, Božjega
smo mu večerjo in mu postregli, ka- deteta v jaslih, do Odrešenika sveta
kor je od nas pričakoval. Starši so na križu, do Svetega Duha, ki se na
storili, kar so bili dolžni, ko so rodili binkoštni praznik v svetih zakramenin vzgajali otroke, duhovniki, ko so tih izliva na nas, nas posvečuje in
oznanjali evangelij in vernike posve- napolnjuje s svojo milostjo.
čevali, zdravniki, ko so bolnim vračali »Marija, Kraljica presvetega rožnega
zdravje, umetniki, ko so ustvarjali venca, prosi za nas, zdaj in ob naši
lepoto, kmetje, ko so pridelovali smrtni uri. Amen«.
kruh, gradbeniki, ko so postavljali
Po: A. M. Slomšku
bivališča. Politiki, ko so se (če so se)
trudili za skupno dobro.
Hudič ima samo ena vrata,
Po: Beseda da Besedo
skozi katera more priti v našo dušo.
To je naša volja. Skrivnih vhodov ni.
Srečni ljudje
ne potrebujejo veliko za srečo.
p. Pij iz Pietralcine
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NEDELJA

27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA * Bruno, kartuzijan

6. 10. 2013

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

PONEDEL.

Rožnovenska Mati Božja * Justina, devica, mučenka

7. 10. 2013

POLZELA

TOREK

Benedikta, devica, mučenka * Pelagija, devica, mučenka

8. 10. 2013

POLZELA 18.00 … za + Feliksa VRABIČA, vse REBERŠAKOVE
… za + Mihaela in Kristino SATLER

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

7.00 … za + Marijo HROVAT (7. dan)

* maš.: J.B., J.K.

SREDA

Dionizij, škof in tovariši, mučenci * Abraham

9. 10. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Danilo (Danijel), škof * Robert Malatesta, tretjerednik

10. 10. 2013

POLZELA 18.00 … za + Boštjana JELENA (30. dan)
… za + Marijana MATJAŽA (1. obl.)

7.00 … za blagoslov in božje varstvo

PETEK

Bruno Kölnski, škof * Firmin, škof * Filip, diakon

11. 10. 2013

POLZELA 18.00 … za + Franca ŠPILERJA (30. dan)
… za + Katarino BLAŽIC (1. obl.)

* maš.: J.B., J.K.

* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA

Maksimilijan Celjski, mučenec * Serafin, laiški brat * Edvin

12. 10. 2013

G.OLJKA 11.00 … za
ANDRAŽ 17.00 … za
POLZELA 18.00 … za
… za

NEDELJA

28. MED LETOM kartuzijan

13. 10. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

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

člane SD SMVR in MPS
+ Maksa DREV, vse ZGORNJE KOŠKOVE
+ Stanislava PEČNIKA (1. obl.)
+ Alojza in Ano BELAJ
* maš.: J.B., J.K.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona SITARJA (obl.), vse KOVAČEVE
+ Ivana JELEN (obl.)
* maš.: J.B., J.K.
+ Jožeta URATNIKA (obl.), vse TÓMAŽEVE
+ Antona LEŠNIKA in Martino
+ Apolonijo ČRETNIK (obl.) * m.: J.B., I.Š., L.S.
srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih

OBVESTILA - VABILA

Radio Ognjišče in frančiškani z Brezij,
so se odločili, da povabijo k poglobljenemu praznovanju Rožnovenske M.
B. Zato bodo v ponedeljek, 7. oktobra,
ves dan radijski program posvetili
spodbudi, da se rožni venec spet
vzljubi in zasidra med nami. Zvečer
ob 19.00 pa bodo v baziliki Marije
Pomagaj na Brezjah obhajali sveto
mašo in po njej pred milostno podobo
z rožnim vencem, ki ga je podaril
blaženi papež Janez Pavel II. zmolili
vse štiri dele rožnega venca in na
koncu še zapeli litanije. Bogoslužje in
molitev bo neposredno prenašal radio
Ognjišče od 19. do 22. ure.
V soboto, 12. oktobra bo praznovanje 900-letnice SMVR
in 10-letnice samostojnosti
Slovenske asociacije SMVR). Ob 9.00
bo na Gori Oljki molitvena ura. Ob
11.00, tudi na Gori Oljki, sveta maša,
sprejem novih članov MPS in umestitev novega poveljnika MPS. Ob 13.45
na komendi Polzela srečanje članov
MPS. Ob 15.00 na komendi Polzela
blagoslovitev mozaika svetega Janeza
Krstnika, (p. Marko Rupnik) in razširjene stalne razstave o veleposlaniku
dr. Štefanu Faležu. Blagoslov mozaika
bo opravil škof dr. Stanislav Lipovšek.
Ob 15.30 se bo pričel simpozij o dr.
Faležu, o SD SMVR – ob 10. obletnici.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Umbreht, Andraž 63/c;
Rosenstein, Andraž 111/a.
Na Polzeli: Polzela.

RAZNO

To nedeljo, 6. oktobra ob 10.30 bo maša
darovana za blagor občine Polzela.
V ponedeljek, 7. oktobra ob 19. uri bo
redna seja polzelskega ŽPS.
V četrtek, 10. oktobra ob 19.00 bo na
Polzeli srečanje zakonske skupine.
V soboto, 12. oktobra ob 10. uri bo na
Bregu pri Polzeli blagoslov kapele.
V nedeljo, 13. oktobra ob 10.30 bo na
Polzeli srečanje bolnikov in ostarelih.
Svojci, poskrbite za prevoz, spremstvo!
ROMANJE

Romarski biseri južne Italije: San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo,
Bari, Loreto. 27. do 30. oktober. 279 €
(45 oseb), 329 EUR (35 oseb).
Župnija Petrovče vabi na štiridnevno
romanje v Rim, od ponedeljka 28. do
četrtka 31. oktobra. Prijave do 21. okt.
DOBRODELNOST

Župnijska karitas Andraž naproša vse krajane Andraža, da po svojih
zmožnostih priskočijo na pomoč pri
zbiranju ozimnice za socialno ogrožene
Škofijske Karitas Celje. Pod ozimnico
štejemo krompir, čebulo, vloženo sadje
in zelenjavo, zelje, fižol … Lahko prinesete tudi kupljene potrebščine (sladkor, testenine, kava, riž, čaj, moka ... ).
Ozimnico bomo zbirali v Martinovi sobi
10., 11. in 12. oktobra 2013 od 16. do 19.
ure. V primeru, da posameznik nima
svojega prevoza, a bi rad poklonil hrano,
naj to sporoči na tel. 051 332 505 ga.
Anka Čretnik. Za darove se Vam že v
naprej najlepše zahvaljujemo!

