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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Gospod je rekel:
»Poslušajte,
kaj pravi krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim,
ki vpijejo k njemu
noč in dan,
in bo pri njih odlašal?
Povem vam, da jim bo
hitro pomagal do pravice.
Vendar, ali bo Sin človekov,
kadar pride,
našel vero na zemlji?«
(Lk 18, 6-8)
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Na današnjo nedeljo se spominjamo
misijonarjev po svetu. Pogumno in
nesebično se razdajajo ljudem in
širijo med njih Kristusovo ljubezen.
Prav vsi kristjani smo poklicani,
da z zgledom oznanjamo
Kristusov evangelij.
Ni nam treba
daleč na druge
kontinente.
Pričnimo v
svojem domu,
v svoji ulici,
v svojem kraju!
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Kristjani vsega sveta zajemamo pri
istem studencu. Okrepljeni z Božjo
besedo delujemo enotno v Kristusovem skrivnostnem telesu. Opogumljeni po delovanju Svetega Duha
izžarevamo moč Božje ljubezni v
povezanosti z vsemi brati in sestrami
po vsem svetu. Vera nam veča ljubezen, ki utrjuje upanje, da bodo vsi
ljudje lahko zajemali iz studencev
odrešenja in bomo tako vsi eno v
veri, molitvi in solidarnosti.
Na ta dan nam postane jasno, da je
naša vera dejavnost, ki je v blagor
vsem ljudem in ni sama sebi namen.
Oznanjevanje vere se dogaja veliko

bolj v obliki pomoči bližnjemu, omogočanju pravic revnim, vračanju
dostojanstva izobčenim, z razvojno
pomočjo, premagovanjem etničnih
razlik in z ohranjanjem življenja v
vseh fazah. Da je najpopolnejše znamenje vere – ljubezen do bližnjega
– to dokazuje pomoč ljudem v najrevnejših deželah sveta. S svojim
darom delamo Božjo dobroto otipljivo. To vrača ljudem upanje in jim
kaže pot k človeka vrednemu in
pravičnemu življenju.
Sporočilo naše vere ni nekaj, kar se
dotakne samo naše notranjosti. Božja
beseda je luč za našo pot, ki nas želi
voditi v pravi smeri, v vseh krajih in
časih. Hoče biti naša življenjska drža,
ki je zgled tudi drugim. Izhaja iz našega osebnega prepričanja in oblikuje
nas same, skupnost, v kateri živimo,
in s tem tudi Cerkev. Tako postajamo
pogumni sodelavci pri spreminjanju
vsakdanjega življenja.

njihovega okolja. Ta nimajo meje. Vse
negativno iz njenega okolja vdira
vanjo. Sovražniki predstavljajo življenjske vzorce, ki nam onemogočajo
življenje, naše slabosti, ki nam povzročajo preglavice, in rane, ki nam
jih je prizadejalo življenje. Sodnik, ki
mu ni mar niti za Boga niti za ljudi,
simbolizira nadjaz, notranjo instanco,
ki bi nas zelo rada ponižala, ki se ne
zanima za naš blagor. Njej gre le za
norme in načela.

Navidezno nemočna žena se bori zase.
Vedno znova gre k sodniku in ga poziva: »Pomagaj mi do pravice proti
mojemu nasprotniku«! Sodnik se
pogovarja sam s seboj, kar je tipično
stilno sredstvo grške komedije:
»Čeprav se ne bojim Boga in se ne
menim za človeka, bom tej vdovi
vendarle pomagal do pravice, da
me ne bo nenehno prihajala mučit.
Sicer me bo na koncu še udarila v
obraz«. Grška beseda dobesedno
Po: www.missio.si pomeni: »udariti med oči, prizadejati
modrico« (Heininger). Poslušalci se
radi muzajo, kajti ta mogočni sodnik
MOČ VZTRAJNE
se boji slabotne vdove, da bi mu lahko
MOLITVE
povzročila še modrico. Vendar prav
Žena, ki jo kot vdovo s tem sodnikovim samogovorom
stiska sovražnik, stoji Luka spodbudi bralca, da bi zaupal
pred ogroženo krščansko skupnostjo, navidezno tako slabotnemu sredstvu
ki se zaman obrača na državno avto- molitve. Ta ima več moči kot vsi zuriteto. Kajti sodnik se Boga ne boji nanji oblastniki. V molitvi pride človek
in se ne ozira na nobenega človeka. do pravice. Človek ima pravico do
Žena, ki jo predstavlja današnji evan- življenja, pravico do pomoči, pravico
gelij, pa je lahko razumljena kot tip do dostojanstva. V molitvi doživljamo,
za posameznega človeka, ki ga drugi da ljudje nimajo moči nad nami. Kaprizadenejo in se proti temu ne more kor morilci ne morejo triumfirati
braniti. Izgubila je moža in je s tem nad Jezusom, ki moli na križu, tako
tako rekoč podoba slabotnih ljudi, ki tudi ti, ki nas stiskajo, nimajo nad
Po: A. Grünu
so brez varstva prepuščeni čustvom nami nobene moči.
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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, invalidov in ostarelih

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

* m.: J.B., L.S.

PONEDEL.

Uršula, devica, mučenka * Hilarion, opat

21. 10. 2013

POLZELA

TOREK

Janez Pavel II., papež * Marija Saloma, svetopisemska žena

22. 10. 2013

POLZELA 18.00 … za + Slavko DUCMAN (1. obl.), ZIDARJEVE
… za + Franca KOLARIČA (obl.)
* maš.: J.B., J.K.

SREDA

Janez Kapistran, duhovnik * Ignacij Carigrajski, patriarh

23. 10. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj

24. 10. 2013

POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
18.00 … za + Nežo POVŠÉ (1. obl.)
… za + Janeza ŠTORMANA

7.00 … za + Rudolfa VODOVNIKA

7.00 … za + Silvo TURNŠEK

* maš.: J.B., J.K.

PETEK

Krizant in Darija (Darinka), mučenca * Tadej (Dejan), škof

25. 10. 2013

ANDRAŽ 17.00 … za + Darinko PLASKAN
POLZELA 18.00 … za + Primoža TEICHMEISTRA
… za + Gvida in starše

* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA

Lucijan in Marcijan, mučenca * Demetrij Solunski, mučenec

26. 10. 2013

POLZELA 16.30 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
POLZELA 18.00 … za + Anico KOŠEC
… v zahvalo
* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA

30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA * Sabina Avilska, muč.

27. 10. 2013

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Zofijo JEZERNIK in sina Damjana
… za + Pavlo ZABUKOVNIK, vse TOMAZLNOVE
* maševala: J.B., J.K.
10.30 … za + TONAČEVE
… za + Janeza ŽGANKA (obl.) in njegove starše
… za + Matevža, Franca, Angelo TAVČAR
ter Franca TERČAKA
* maš.: J.B., J.K., L.S.

OBVESTILA - VABILA

DAR JESENI

V soboto, 19. oktobra so se na
prošnjo Župnijske Karitas Polzela odzvali kmetje z jesenskimi pridelki za
ozimnico, namenjeno Škofijski karitas
To nedeljo, 20. oktobra ob 9. uri je sv. Celje oz. ljudem v stiski. Zdaj pa bomo
maša v Andražu namenjena bolnikom darežljivost dokazali tudi vsi drugi.
in ostarelim. Hvala svojcem, da so Tudi mali darovi veliko pomenijo. Zato
jim udeležbo omogočili in pa seveda so letos pripravljene posebne vrečke,
njim samim, da so se potrudili!
ki jih po maši vzamete domov, vanje
naložite kaj od tistega, kar piše na
Misijonsko nedeljo, ki jo obhajamo vrečki in to prinesete ob naslednjem
danes, 20. oktobra, bo celjska škofija obisku cerkve pred oltar. Darovi se
obeležila s slovesnostjo v petrovški bodo zbirali do zahvalne nedelje.
baziliki. Ob 14.30 bo molitvena ura,
ob 15.00 pa somaševanje, ki ga bo
SVEČE KARITAS
vodil škof dr. Stanislav Lipovšek.
Ob Vseh svetih bodo tudi leV sredo srečanje Š.- S. naddekanata. tos na razpolago posebne nagrobne
sveče. Polzelska Karitas na Polzeli in
V nedeljo, 27. oktobra ob 15. uri bo v andraška v Andražu jih bosta ponujali
Gornjem Gradu slovesnost diakon- to nedeljo, 20. oktobra in prihodnjo
skega posvečenja. Diakona bosta nedeljo, 27. oktobra po mašah pred
postala bogoslovca: Ivan Hrastnik, cerkvama. Izkupiček je namenjen za
rojen 19. maja 1988, iz župnije Laško; pomoč ljudem v stiski. Za vsak dar
in Marko Rakun, rojen 22. januarja se vam že v naprej zahvaljujemo.
1987, iz župnije Rečica ob Savinji.
Tema škofijskima bogoslovcema se DUHOVNOST
bo pridružil tudi Janez Suhoveršnik,
salezijanec, roj. 18. februarja 1983, V Domu sv. Jožefa v Celju bodo od 28.
do 30. oktobra duhovne vaje za minisiz župnije Nova Štifta.
trante. Začetek v ponedeljek ob 9. uri
in sklep v sredo s kosilom. Voditelja:
DOBRODELNOST
novomašnik Tilen Primčič CM in Ivan
Najlepša hvala za mašno nabirko na Šumljak, škofov tajnik. Prijave!
današnjo misijonsko nedeljo. V celoti
bo oddana za potrebe misijonov.
SPOMINI
Zakrament sv. zakona želita skleniti:
Uroš Žibret, Ponikva pri Žalcu in Bojana Tevžič, Ločica ob Savinji.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Plaskan, Andraž 4; Šumljak, Andraž 5; Bukovec, Andraž 1.
Na Polzeli: Polzela.

'Spomine za rajne', ki se
jih bomo z molitvijo v
cerkvi spomnili 1. nov.,
sporočajte na načine, kakor ste jih
navajeni iz prejšnjih let. Najbolje bo
morda kar po maši v zakristiji. Hvala!

