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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je Jezus prišel
na ono mesto,
je pogledal gor in mu rekel:
»Zahej, stopi hitro dol;
zakaj danes moram
ostati v tvoji hiši.«
In stopil je hitro dol
in ga z veseljem sprejel.
Sin človekov je namreč
prišel iskat in rešit,
kar je izgubljeno.
(Lk 19, 5-6.10)

ZZAAH
HVVAALLNNAA NNEED
DEELLJJAA...

Zahvali se, človek, za val ljubezni,
ki tiho polzi po svetu.
Zahvaliti se pomeni spoznati,
kaj vse ti je bilo dano.
Si sam ustvaril
luč svojim očem,
si svojim rokam sam
podaril prste …
Nekje globoko
leži skrivnost
ljubezni.
Nekje te
ima Nekdo
neverjetno rad.
Phil Bosmans

PPRRIIM
MEERR SSPPRREEO
OBBRRNNJJEENNJJAA

Evangelist Luka nam pripoveduje
čudovito zgodbo o spreobrnjenju
nekega človeka. To je zgodba o višjem
cestninarju Zaheju. Bil je zelo bogat,
toda majhen po postavi. Lahko bi
rekli: ravno zato, ker je bil majhen
in se je počutil majhnega, je poskusil
svoje manjvrednostne občutke kompenzirati s tem, da je zaslužil denarja,
kolikor je le mogel. Pri tem je izžemal ljudi, kakor so delali cestninarji,
ki so od Rimljanov pridobivali carinski zakup in ga potem uporabljali
po lastnem namenu. Bogastvo služi
Zaheju za to, da bi povečal občutek
lastne vrednosti. Vendar mu ne uspe.
Čim več denarja nagrabi, tem bolj ga

Judje odklanjajo. To je začaran krog,
v katerem se nahaja veliko ljudi z
manjvrednostnimi kompleksi. Čim
bolj hočejo zbujati pozornost, da bi
bili končno priznani, tem bolj so izolirani in odklonjeni. Zahej je bil višji
cestninar. V svojo veličino je lahko
veroval samo tako, da je druge pomanjševal. Moral se je postaviti nad
ljudi, ker se je med njimi zdel samemu
sebi premajhen. Toda postavljanje
sebe nad ljudi ustvarja osamo. Iz
začaranega kroga osamljenosti in
odklonjenosti Zahej ne more iziti z
lastnimi napori. Potrebuje srečanje
z Jezusom, da bi lahko živel drugače,
da bi se spreobrnil.
Zanimivo je, kako tukaj Luka uporablja veliko besed delovanja. Jezus
pride v mesto in gre skozi. Zahej priteče sem pred množico. Očitno ne
more priti tja skozi množico. Spleza
na divjo smokvo, da bi lahko videl
Jezusa. Jezus pogleda gor k Zaheju.
Doslej so gledali nanj vsi navzdol ali
mimo njega. Ko Jezus dvigne oči k
njemu, mu podari ugled. Jezus se
ozira k človeku. V človeku vidi nebo.
V človeku vidi Božjo podobo. To
preustvari Zaheja. Dobi nov obraz.
V Jezusovem obličju Zahej odkrije
svoj obraz. In obraz se napolni z veseljem. Jezus ga imenuje po njegovem
imenu. Zahej spleza hitro dol. On,
majhen, ki je hotel biti prevelik in se
je ravno zaradi tega povzpel, spleza
navzdol. Postane ponižen. Tam na
ravni zemlji se zgodi čudež spremenitve. Po človeku Jezusu, ki bi rad z
njim praznoval, jedel in pil, se Zahej
spremeni. Ta izkušnja ga spreobrne.

Danes na zahvalno nedeljo
hočemo Bogu
še posebej zahvalo dati
za neštete duhovne darove stvarstva
in odrešenje, ki nam jih posebej daje.
a) Med milijoni ustvarjenih bitij je
ljubi Bog ustvaril tebe po svoji podobi,
ti dal razum, da ga spoznaš, voljo da
ga ljubiš, se veseliš s svojimi soljudmi.
Si se mu za to kdaj zahvalil, da te ni
ustvaril kot kamen, drevo, tovorno
žival, kar bi bil lahko prav tako storil? …
b) Med milijoni ljudi ti je ljubi Bog
dal, da so te rodili in vzgojili izobraženi katoliški starši. S svetim krstom
te je sprejel za svojega otroka, ti dal
svojo nevesto sveto Katoliško cerkev
za mater, da te vzgoji. Glas zvona, ki
te kliče k molitvi, te vabi k bogoslužju,
Božja beseda, spovednica, Gospodova
miza, ali niso to vse sami zakladi milosti za duhovno življenje tvoje duše?
c) Medtem ko milijoni ljudi kot pogani sedijo v senci duhovne smrti, se le
malo razlikujejo od živine. Nadaljnji
milijoni živijo v pogubni zmoti, medtem ko si ti v vse zveličavnem naročju
Katoliške cerkve z vsem preskrbljen,
kakor srečen otrok v hiši svojega
očeta. Ko so pred več kot 300 leti sv.
Frančišek Ksaverij in drugi misijonarji prišli na Japonsko, da bi pridigali
evangelij, in so Japoncem pripovedovali, kaj je Bog storil za nas ljudi,
tedaj so ti vzklikali: »O, kako dober
ljubezniv je Bog, ki ga kristjani molijo!«

Po: A. Grünu

Po: A. M. Slomšek - Prazniki

ZAHVALNA
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NEDELJA

31. MED LETOM - ZAHVALNA * Viktorin Ptujski, škof

03. 11. 2013

POLZELA
ANDRAŽ

PRVA

POLZELA

G.OLJKA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Cirila SITARJA
zdravje
* Janez B., Lovro S.
+ Mitja in Leopolda REHAR
+ Pavlo in Lada MARJETIČ
+ Boštjana JELENA
* m.: J.B., I.Š., L.S.
+ Majo MOŽINA, starše PETRIČEVE

PONEDEL.

Karel (Drago) Boromejski, škof * Emerik Ogrski, kralj

04. 11. 2013

POLZELA

TOREK

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika * Bernard L.

05. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Danico KRAMERŠEK
… za 2 + Vikija BELOGLAVC

7.00 … za + Marijo NOVAK

* m.: Janez B., Jože K.

SREDA

Lenart, opat * Demetrijan (Mitja), škof * Monard Koprski, red.

06. 11. 2013

POLZELA

7.00 … za + Marijo HROVAT (30. dan)
… za + Antonijo in Ivana ZUPAN
ter Jožeta JEZERNIKA

* maš.: J.B., J.K.

ČETRTEK

Obletnica posvetitve koprske stolnice * Engelbert, škof

07. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Franca JELENA

PETEK

Gotfrid (Bogomir), škof * Elizabeta od Svete Trojice, re.

08. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Antona in Marijo STRAŽAR ter Tomaža
… za + Karla ZAVRŠNIKA (obl.)
… za + Vinka VIDMAJERJA
* m.: J.B., I.Š., J.K.

SOBOTA

Posvetitev lateranske bazilike * Teodor (Božidar, Darko)

09. 11. 2013

G.OLJKA 11.00 … po namenu romarjev iz Maribora
POLZELA 17.00 … za + Marijana MATJAŽA, vse OREŠNIKOVE
… za + Štefana in 2 Mariji TERGLAV

NEDELJA

32. MED LETOM * Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj

10. 11. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

VIMPERK

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca, Marijo ZABUKOVNIK, ZG. JUGOVE
+ Franca REZONIČNIKA (obl.) * m.: J.B., J.K.
+ Faniko PAVIČ (obl.)
+ Stanislavo RAZGORŠEK
+ Slavka MAČKOVŠKA (1. obl.) ter
Nežo in Borisa
* m.: J.B., I.Š., L.S.
15.00 … po namenu prisotnih romarjev

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 3. novembra bo poleg sv.
maše na Polzeli ob 10.30 maša tudi
na Gori Oljki. Po njej bo tradicionalno
družabno srečanje ob kostanju. Vsi,
romarji in planinci, pridružite se!
Ta teden redna srečanja vseh veroučnih skupin. Po ustaljenem urniku.
V sredo, 6. novembra bo župnijska
pisarna zaprta. Župnik se bo udeležil
dekanijske konference v Šempetru.

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.
DUHOVNOST

V soboto, 9. novembra bo romarska
maša na Gori Oljki. Pričela se bo okr.
11. ure. Romarji in pohodniki pridružite se Mariborčanom!
Prihodnjo nedeljo, 10. novembra ob
15. uri bo maša na Vimperku. Turistično društvo občine Polzela sporoča,
da bodo po njej Podvinčani pripravili
Martinovo malico. Prijazno vabljeni!
Nobena noč ne more biti tako
temna, da se ne bi vsaj kje
svetlikala kakšna zvezda.
Nobena puščava ne more biti tako
brezupna, da ne bi vsaj kje
odkril kakšne oaze.
So celo rože,
ki cvetijo
samo pozimi.
(Phil Bosmans)

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Vodovnik, Andraž 51;
Sitar, Andraž 50; Praprotnik, Andraž
51/a. Na Polzeli: Ločica ob Savinji.

V Domu sv. Jožefa v Celju
bodo od 5. do 7. novembra
duhovne vaje za starejše.
Prijave in natančnejše
informacije na telefonski
številki 059 073 800.
V Želimljah bodo od 22. do 24. novembra, z začetkom v petek ob 18.30 uri
potekale fantovske ministrantske duhovne vaje. Prijavljeni morajo imeti s
sabo posteljnino in copate. Informacije
na majcnov.dom@gmail.com ali preko
mobitela 031 468 974. Prijavite se pri
domačem župniku.
V Želimljah bodo v novembru in decembru še naslednje duhovne vaje:
15. - 17. novembra: za fante in dekleta
od četrtega do sedmega razreda;
6. - 8. decembra: za fante in dekleta
osmega in devetega razreda;
13. - 15. decembra: za fante in dekleta
devetega razreda in srednješolce.
RAZNO

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

