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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Eden izmed njih pa,
ko je videl, da je ozdravljen,
se je vrnil, in je z velikim
glasom slavil Boga.
In padel je na obraz
pred njegove noge
ter se mu zahvaljeval;
in ta je bil Samarijan.
Jezus pa je spregovoril:
»Ali ni bilo deset očiščenih?
Kje pa je onih devet?
Ali se ni našel nobeden drug,
da bi se vrnil in dal čast Bogu,
razen tega tujca?«
(Lk 17, 15-18)
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»Kje pa je onih devet?« sprašuje Jezus
v današnjem evangeliju, ko se mu od
ozdravljenih zahvali samo eden.
Kje pa je danes tisoč in tisoče
kristjanov, ki so prejeli sveti krst,
sveto evharistijo, sveto birmo …,
nas sprašuje Jezus,
ko gleda po
naših cerkvah.
Bi tudi nam
lahko rekel:
»Vstani in pojdi!
Tvoja vera te
je rešila!«?
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Če je Jezus, ki je kot Božji Sin delal
čudeže (v današnjem evangeliju je
denimo ozd ravljal gobavce), imel
komaj desetodstoten uspeh in so ga
ob trpljenju in križanju z izjemo
enega apostola vsi zapustili, eden pa
ga je celo izdal in drugi zatajil, kakšen
uspeh naj potem pričakuje Cerkev,
ki ne dela čudežev?
Cerkvi ni nikjer obljubljeno gospodovanje in kraljevanje, ampak ji je
naročeno, naj služi. Če je kdaj v zgodovini hotela vladati in gospodovati,
se ji je to krepko maščevalo. Njen
ustanovitelj ji je napovedal, da bo

ostala majhna čreda. Marsikje po
SOČUTNOST
svetu ne dosega niti deset odstotkov.
Bratranec mi je
Toda če bo sredi družbe kvas moralpripovedoval, kaj
ne, duhovne in človeške prenove, bo
se je zgodilo njeto dovolj. Kvasa v primerjavi s testom
govim sosedom.
ni treba veliko, pomembno je le, da
Nekoč
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potrkal
na njihova
je kakovosten.
vrata. Bil je brezposeln moški sredSv. Avguštin pravi: »Cerkev roma njih let, ki je prosil za denar. Povabili
skozi zgodovino med preganjanji so ga na kosilo in prisluhnili njegovi
sveta in tolažbami Boga.« To dvoje zgodbi. Po kosilu je vsak, od najmlajje v vseh časih njen delež. Tudi danes, šega do najstarejšega, šel v svojo sobo
tudi pri nas je deležna napadov, sum- po nekaj denarja. Dali so mu ga ter
ničenja, predsodkov, obrekovanja in mu iz srca zaželeli boljšo prihodnost.
nagajanja. Toda bolj zaskrbljujoče bi On se jim je lepo zahvalil in odšel.
bilo, če ne bi bilo tako, če se zanjo
Čez nekaj let jih je spet obiskal - zdaj
nihče ne bi več niti zmenil.
ves vesel, ker je med tem našel zaSv. Pavel je iz rimske ječe pisal sode- poslitev. Obudili so spomine na prvi
lavcu Timoteju: »V ječi sem zaradi obisk. Ni pozabil njihovih besed ne
evangelija, zanj prenašam te verige, pozornosti. Dejal je, da sta mu njihov
kakor da bi bil hudodelec. Toda Božja sprejem ter sočutje pomagala vztrabeseda ni vklenjena.«
jati, dokler ni našel zaposlitve. S
Bili so časi, ko so tudi pri nas zapirali seboj je prinesel denar, da bi jim
in pobijali kristjane, duhovnike in ga vrnil, in še torto, da bi skupaj
redovnike. Ponekod po svetu se to praznovali.
še dogaja. A Božje besede ni mogoče Ni bila darovana finančna podpora
zapreti in vkleniti. Vedno je enako tisto, kar je spremenilo življenje tega
živa, trka na vrata srca, sprašuje vest, človeka, temveč pozoren in sočuten
vabi, priteguje, tolaži, navdušuje, sprejem. Hvaležnemu gobavcu ni prirešuje, daje luč, smisel, da, celo neslo odrešenja telesno ozdravljenje,
ozdravlja. Tukaj je prava moč in prinesla mu ga je odprtost za srebogastvo Cerkve in kristjanov. čanje in za novost, ki mu jo je podaril
Njihovo resnično bogastvo je v tej Jezus. Zmogel je stopiti iz sebe, odkribesedi, ki je ni mogoče vkleniti in ti v Jezusu svojega Odrešenika in
utišati.
obrniti stran.
Po: Ozare – TV Slovenija, 1995

Ne izgubljaj časa z mislijo na preteklost.
Če si jo dobro porabil, se zahvali Bogu, če pa si jo slabo,
obžaluj in zaupaj v dobroto nebeškega Očeta.

Po: T. Cachot

pater Pij
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NEDELJA

28. MED LETOM * Gerald, vitez * Koloman, muč.

13. 10. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

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



žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona SITARJA (obl.), vse KOVAČEVE
+ Ivana JELENA (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

PONEDEL.

Kalist I., papež, muč. * Gavdencij (Veselko), škof

14. 10. 2013

POLZELA

TOREK

Terezija Velika (Avilska), dev. c.u. * Tekla, opatinja

15. 10. 2013

ANDRAŽ 17.00 … za + Terezijo SATLER, vse + LESKOVŠKOVE
POLZELA 18.00 … za + Franca IVANIČA (obl.)
… za + Terezijo in vse VOŠNJAKOVE
* maš.: J.B., J.K.
ter PEČOVNIKOVE

SREDA

Marjeta Marija Alakok, dev., red. * Jadviga (Hedvika), k., red.

16. 10. 2013

POLZELA

7.00 … za + Antona POVŠETA, vse + KOMELOVE

7.00 … za + Frančiško (obl.) in Avgusta JELEN
… za + Ano OMLADIČ, roj. HRIBERNIK (7. dan)
* maš.: J.B., J.K.

ČETRTEK

Ignacij Antiohijski, škof, mučenec * Zosim, mučenec

17. 10. 2013

POLZELA 18.00 … za + Alojzijo ŠALAMON
… za + Ivanko PIREC
… za + Matildo VAŠL (8. dan)

* maš.: J.B., J.R., J.K.

PETEK

Luka, evangelist * Just, mučenec * Peter Alkaritarski, mistik

18. 10. 2013

ANDRAŽ 17.00 … za + Romana GRILA in stare starše
POLZELA 18.00 … za + Marka MEKLAVA
… za + Jožeta KLUKEJA
* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA

Pavel od Križa, duhovnik * obl. posvetitve mariborske stolnice

19. 10. 2013

ANDRAŽ 17.00 … za + Valentina BRUNŠKA
POLZELA 18.00 … za + Ivana SERDONERJA

NEDELJA

29. MED LETOM - MISIJONSKA * Rozalina, redovnica

20. 10. 2013

POLZELA
ANDRAŽ

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + starše FURLAND in PIREC
srečanje bolnikov in ostarelih

POLZELA 10.30 … za + Marka BERGANTA (obl.)
… za + Jožefa ŽIVORTNIKA (1. obl.)

* m.: J.B., J.K.

OBVESTILA - VABILA

V cerkvi na Ponikvi bo to nedeljo, 13.
oktobra 10. vseslovensko srečanje
kmetov pod Slomškovim geslom:
'Delo je ključ do kruha in pridne roke
ga najdejo'. Mašo ob 12. uri bo daroval celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.
V sredo, 16. oktobra, s pričetkom ob
9.30 bo pri sv. Jožefu v Celju študijski
dan o ohranjanju in obnovi opreme
v naših cerkvah in drugih sakralnih
objektih. Ključarji, gospodarski svet,
lepo vabljeni! Prijava ni potrebna.

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 obvešča vse krajane, da bo v nedeljo 20.
in nedeljo 27. oktobra po maši prodajala sveče ob dnevu spomina na mrtve.
Prihodnja nedelja je misijonska. Po Cena od 1,20 € naprej. Prav tako pa
Sloveniji bo več prireditev na to temo. bodo na prodaj voščilnice, ki so jih
Celjska škofija bo osrednjo slovesnost sami naredili ... Obenem se najlepše
opravila ob 14.30 v Petrovčah. Lepo zahvaljuje za darove 'ozimnica'.
vabljeni! Doma pa bodimo predvsem
DAR JESENI
radodarni pri mašni nabirki, ki bo
predana misijonarjem.
V soboto, 19. oktobra od 9. do
16.
ure
bo
Župnijska Karitas Polzela
Prihodnjo nedeljo, 20. oktobra so
v
svojih
prostorih
zbirala jesenske prik sv. maši ob 9. uri v Andražu lepo
delke
za
ozimnico,
namenjeno Škofijvabljeni andraški bolniki in ostareli.
ski
karitas
Celje
oz.
ljudem v stiski.
Svojci in prijatelji poskrbite, da bodo
Darujte, pripeljite! Večje količine prilahko prisotni!
demo iskat na dom. Tudi mali darovi
nam veliko pomenijo, zato smo letos
SPOMINI
'Spomine za rajne', ki se pripravili posebne vrečke, ki jih lahko
jih bomo z molitvijo v po maši vzamete domov. V tej vrečki
cerkvi spomnili 1. nov., prinesite svoj dar in ga položite pred
sporočajte na načine, kakor ste jih oltar v žup. cerkvi. Darove zbiramo
navajeni iz prejšnjih let. Najbolje bo do zahvalne nedelje.
morda kar po maši v zakristiji. Hvala!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Anclin, Andraž 31/a; Gaberšek, Andraž 31; Ločan, Andraž 52
Na Polzeli: Polzela.

SVEĆE KARITAS

Ob Vseh svetih bomo tudi letos ponudili sveče Karitas. Na Polzeli
jih bomo prodajali v nedeljo 20. in 27.
oktobra pri obeh mašah. Izkupiček je
namenjen za pomoč ljudem v stiski.
Za vsak dar se vam zahvaljujemo.

