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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Farizej se je postavil in
je sam pri sebi tako molil:
»Bog, zahvalim te,
da nisem kakor drugi ljudje:
roparji, krivičniki, prešuštniki,
ali tudi kakor ta cestninar;
postim se dvakrat v tednu,
desetino dajem od vsega,
kar dobivam.«
Cestninar pa je od daleč
stal in še oči ni hotel
povzdigniti proti nebu,
ampak se je trkal na prsi
in govoril: »Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!«
Povem vam: Ta je šel opravičen na svoj dom, oni pa ne;
zakaj vsak, kdor se povišuje,
bo ponižan in, kdor se
ponižuje, bo povišan.«
(Lk 18, 11-14)
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Prednikom hvaležni
za številne cerkve
posejane po
naši deželi
se sodobniki
spodbujajmo,
da jih ohranimo!
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Evangelist Luka nam želi spregovoriti,
da smo velikokrat v nevarnosti, da
bi se s svojo molitvijo postavljali nad
druge, se imeli za boljše od drugih. Da
bi skušal to nevarnost enostranskega
idealnega upodabljanja preprečiti,
nam spregovori v priliki. Molitev farizeja je pobožni narcizem (narcizem:
občudovanje samega sebe). Vrti se
samo okrog sebe. V tej priliki pa sta
predstavljena dva načina molitve:
molitev samopravičnega farizeja in
molitev ponižnega cestninarja. Že
samo navzven sta njuni molitvi različni. Medtem ko je molitev farizeja
dolga, je cestninarjeva kratka. Temu

nasproti je priprava na molitev pri
farizeju kratka. Preprosto se postavi
tja in začne moliti. Cestninar pa ostane zadaj, se boji pogledati proti nebu
in se udarja na prsi. Svojo molitev
izrazi predvsem v telesu, s kretnjami.
Farizej pa se v molitvi vrti le okrog
sebe. Boga uporablja za to, da postavi
samega sebe v pravo luč. Ne gre mu
za Boga, ampak za lastno samopravičnost. V grščini beremo dobesedno
takole: »Molil je k samemu sebi.«
Sicer uporablja besedo »Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi«,
toda v molitvi ostaja pravzaprav pri
sebi. Ne zre v Boga, temveč le na
samega sebe. Ne le on, temveč mnogi
pobožni ljudje mislijo, da molijo k
Bogu. Toda ostajajo pri sebi. Molijo
k sebi samemu. Molijo samega sebe.
Zlorabljajo molitev, da bi predstavili
svojo veličino, da bi pred Bogom in
pred ljudmi postavili sebe v lepo luč.
Cestninar pa nasproti temu čuti svojo
oddaljenost od Boga. Pred Bogom
spoznava, kdo v resnici je. Tako se
tolče po prsih in moli: »Bog, bodi
milostljiv meni grešniku«! Jezus sam
poda sedaj komentar k tema načinoma molitve. Cestninar gre po svoji
molitvi opravičen domov. Pred Bogom
je spoznal resnico o samem sebi in mu
jo poln kesa predložil. Samo molitev,
v kateri stopimo pred Boga brez
prizanašanja samemu sebi, nas bo
naravnala na Boga in opravičila.
Po: A. Grünu

Veliko težje je presojati samega sebe
kot pa soditi druge ljudi.
(Exupery)

PONIŽNOST

Temeljno prizadevanje
judovsko krščanskega
vernika je doseči opravičenje, tj. živeti v dejavnem odnosu
z Bogom in biti deležen njegovega
usmiljenja.
Tako farizej kot cestninar sta z omenjenim namenom stopila pred Boga.
Farizej je prepričan, da je cilj že dosegel, da je že pravičen (gr. díkaios).
Vendar ima polne roke »dobrih« del
in srce, polno obsodb, zato ne more
sprejeti besede odpuščanja. Kdor pa
ni izkusil odpuščanja, ne pozna ne
Boga ne sebe in se boji bližnjega. Prva
lastnost pravičnih je ponižnost. Tak,
ponižen človek drži roko na prsih,
pogled pa ima usmerjen kvišku. Ponižnost je mati modrih, ker velike
varuje pred oholostjo in majhne pred
samopomilovanjem. Vera brez ponižnosti je kot pevec brez posluha nikogar ne privlači in ne prepriča.
Po: M. Matjažu

APOSTOLAT MOLITVE

NOVEMBER
Splošni: Da bi duhovniki,
ki doživljajo stisko, našli
tolažbo v trpljenju, oporo
v dvomih in potrditev v zvestobi.
Misijonski: Da bi Cerkev v Latinski
Ameriki, ki je sama bila misijonska
celina, pošiljala misijonarje drugim
Cerkvam.
Slovenski: Da bi nam obhajanje praznikov vseh svetih in Kristusa Kralja
poglobilo vero v vstajenje in večno
življenje.
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NEDELJA

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

27. 10. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

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

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

PONEDEL.

Simon in Juda Tadej, apostola * Fidelis, mučenec

28. 10. 2013

POLZELA

TOREK

Mihael Rua, duhovnik, redovnik * Ermelinda (Linda), dev.

29. 10. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za + Antona SITARJA, starše PLASKAN, SITAR
POLZELA 17.00 … za + Draga STRNADA (8. dan)
* maš.: J.B., J.K.
… za + Boštjana CAJHNA

SREDA

Marcel, mučenec * Angel iz Acria, redovnik * Aleksij, muč.

30. 10. 2013

POLZELA
ANDRAŽ

ČETRTEK

Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof * Dan reformacije - d.p.d

31. 10. 2013

POLZELA 17.00 … za + Janeza in Ano CVENK (obl.)
… za + Jožija HROVATA
* maš.: J.B., J.K.

PETEK

VSI SVETI * Vigor, škof * Dan spomina na mrtve – d.p.d.

01. 11. 2013

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
ANDRAŽ 13.00 … za
POLZELA 15.00 … za

PRVI

7.00 … za + Antona KUHARJA

7.00 … za + Ivanko VAŠL (obl.)
8.00 … za družinsko drevo

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ andraške in polzelske duhovnike
+ Ano, Antona LUKNER, Antonijo TRBEŽNIK
+ Milko JEŽOVNIK (obl.), brate, sestre
+ Vesno SIVEC, starše KUKEC-MLINARJEVE

SOBOTA

Spomin vseh vernih rajnih * b. sl. Jakob Ukmar, duhovnik

02. 11. 2013
PRVA

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

NEDELJA

31. MED LETOM - ZAHVALNA * Viktorin Ptujski, šk., m.

03. 11. 2013

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Cirila SITARJA // … za zdravje * J.B., L.S.
POLZELA 10.30 … za + Mitja in Leopolda REHAR
… za + Pavlo in Lada MARJETIČ
… za + Boštjana JELENA
* m.: J.B., I.Š., L.S.
G.OLJKA 10.30 … za + Majo MOŽINA in starše PETRIČEVE

PRVA

+
+
+
+

MATJAČEVE in TOMINŠKOVE
Danija in Roziko VIDMAJER
Milana KOS in rodbino
* m.: J.B., I.Š., J.K.
Matildo VAŠL (30. dan)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 27. oktobra ob 15. uri bo v
Gornjem Gradu slovesnost diakonskega posvečenja. Diakoni bodo
postala bogoslovci: Ivan Hrastnik,
iz župnije Laško; Marko Rakun, iz
župnije Rečica ob Savinji in Janez
Suhoveršnik, salezijanec, iz župnije
Nova Štifta. Čestitamo!
Ta teden ni rednega verouka. Otroci
pa so seveda prijazno vabljeni, da se
skupaj z odraslimi udeležijo sv. maš
in bogoslužja na pokopališču.

DOBRODELNI KONCERT

V baziliki Matere božje Petrovče bo v
sredo, 6. novembra ob 19. uri, 2. dobrodelni koncert za ureditev cerkvene
okolice. Nastopili bodo: MePZ A cappella Petrovče, CMePZ Petrovče, MoPZ
Petrovče, MoPZ Dramlje, kvintet Vandrovčki, glasbena skupina Dominik,
glasbena skupina Veritas, dekliška
glasbena skupina M.J.A.V. ter Majda
in Marjan Petan. Vstopnice dobite tudi
v župnijskem uradu Polzela.
SVEČE KARITAS

Ob Vseh svetih so tudi letos na
V četrtek, 31. oktobra po večerni maši
razpolago
posebne nagrobne sveče.
bo na Polzeli pred Najsvetejšim moPolzelska Karitas na Polzeli in andrašlitev za duhovne poklice. Vabljeni!
ka v Andražu jih bosta ponujali še to
nedeljo,
27. oktobra pred in po mašah
V petek je zapovedani praznik vseh
pred
župnijskima
cerkvama.
svetnikov. Popoldanski razpored maš
bo glede na prejšnja leta drugačen: v
Andražu ob 13., na Polzeli ob 15. uri. DUHOVNOST
V Domu sv. Jožefa v Celju bodo od 5. do
V petek, 1. novembra ob 17. uri bo v 7. novembra duhovne vaje za starejše.
cerkvi na Polzeli skupna molitev rož- Prijave in natančnejše informacije na
nega venca za rajne.
telefonski številki 059 073 800.
Ko umrejo ljudje, s
katerimi smo postali eno, ko nam
iztrgajo človeka,
ki je bil zraščen
z našim življenjem, odide v grob tudi
del nas in v naši glavi in našem srcu se
poraja 'Zakaj!?' - dokler ne dojamemo:
'Tvoj ljubljeni živi … !'
(Phil Bosmans)
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Blagotinšek, Dobrič 40;
Zajc, Dobrič 38. Na Polzeli: Ločica.

SPOMINI

'Spomine za rajne', ki se
jih bomo z molitvijo v
cerkvi spomnili 1. nov.,
sporočajte na načine, kakor doslej!
KULTURA

V Andražu bo v torek, 29. okt. ob 18.
uri prireditev ob državnem prazniku.
RAZNO

Marijanski koledar 2014 …….. 2,00 €
Pratika 2014 ………………………. 5,20 €

