Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
17. avgust

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Odgovoril je:
»Ni prav, da bi se kruh
vzel otrokom
in se vrgel psom.«
Ona pa je rekla:
»Res je, Gospod,
a tudi psički jedo od
drobtinic, ki padajo z mize
njihovih gospodarjev.«
Tedaj ji je Jezus rekel:
»Žena, velika je tvoja vera;
zgôdi se ti, kakor želiš!«
In njena hči je bila zdrava
od tiste ure.
(Mt 15, 26-28)

Jezus v današnjem evangeliju težave
kanaanske žene reši tako, da ne
usliši želje apostolov, ki pravijo,
naj jo odpravi. Ne pošlje je proč.
Jezus nikoli nikogar
ne pošlje proč. In
žena, se oklene tega,
da ni bila odbita.
Kljub »poreklu« je
rešena, uslišana.
Kako blagodejno
tudi za vse nas.
Veselimo se!

Ljudje zmorejo iz ljubezni narediti
neverjetne stvari. To dejstvo lahko
še posebej opazimo pri materah. Mati
bo storila vse, kljubovala vsemu, pretrpela vse in vztrajala v vsem zaradi
ljubezni do otroka. Kanaanska žena
v današnjem evangeliju je tudi za nas
vzor vztrajnosti, poguma in ljubezni.
Je pa tudi vzor vere, saj ji Jezus reče:
»Žena, velika je tvoja vera. Zgodi se
naj ti, kakor želiš!« Žena je vzor trdne
vere. Imeti trdno vero pa ni preprosto.
Včasih nam, ki verujemo, reče kakšen
nevernik: »Lahko tebi, ker veruješ!«
Pa ni tako preprosto. Verovati ne pomeni imeti lažjega življenja. Dejansko

velja nasprotno: ker verujemo, se ne
predamo, ampak vztrajamo. Velikokrat v življenju vztrajamo prav zaradi
vere in prav v veri si prizadevamo,
pa čeprav pogosto brez zagotovila o
srečnem koncu.
Vera ni čarobna palica. Od nas zahteva
ponižnost, pogum, vztrajnost in predvsem ljubezen. Mati se ne preda. Prav
tako se ne preda človek, ki ima vero.

REŠITEV IZ STISKE

Neke izredno hude zime
so v majhnem arktičnem
naselju zaradi lakote umrli
številni prebivalci. Preživeli sta samo eskimska
mati in njen otrok. Mati je namreč začela mrzlično iskati način, da bi dobila
hrano za preživetje. Po naključju je
našla majhen trnek. Sedaj je imela
preprost trnek, ni pa imela vabe, pa
tudi upanja, da bi dobila vabo, ni bilo.
Brez odlašanja je vzela nož, si odrezala košček stegna in ga uporabila kot
vabo, s katero je ujela ribo. Košček je
ohranila za vabo. Vse do pomladi, ko
je šla iz naselja in poiskala druge
ljudi, sta s hčerko preživeli ob ribah.
Ni naključje, da je edini odrasel človek,
ki je preživel, bila mati. Ohranila jo
je skrb za otroka. Mati se zlepa ne
preda. Ljubezen je najmočnejša sila
na svetu. Imeti ljubezen pomeni imeti
moč, ki je ni mogoče uničiti.

Ljubezen in vera sta neločljivo povezani. Ljubezen je temelj vere, je pa
tudi njen izraz. Ker je kanaanska mati
ljubila svojo hčerko, je verovala, da
jo Jezus lahko ozdravi, zato je prosila
Jezusa zanjo. Vendar Kanaanska žena
ni bila uslišana po prvi prošnji. Po njej
je celo doživela grobo zavrnitev, saj
ji Jezus kot tujki v govorici takratnih
judov (tujci so kakor psi – prim. 26)
odreče pomoč. A žena vztraja v prošnji, in Jezus jo usliši. Kaj bi bilo, če bi
odnehala, ko ni bila uslišana ob prvi
prošnji?! Pa je vztrajala. Zato je kanaanska žena tudi vzor vztrajne molitve
B. Rustja
in ponižne prošnje, ki temelji na
globokem zaupanju in veri: »Žena, PO MARIJINEM VNEBOVZETJU
velika je tvoja vera!« S tem dogodkom
je Kristus tudi povedal, da bo njegovo
Ne žalujte, ljubljeni otroci,
odrešenje za vse, tudi za tujce, in tako
ne bom vas zapustila, grem
pokazal, da je z njim 'odrešenje prišlo'
k svojemu in vašemu Očein da se je Gospodova »pravičnost
tu. Tam želim moliti za
razodela« (Iz 56,1).
vas, tam s svojimi prošnjami vam
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem pomagati, vas podpirati ... ... Le eno,
moji otroci, je potrebno: ne blodite!
Sledite mi, da boste prav tako srečni
Kadar koga ljubimo, je naša ljubezen prišli za menoj tja, kjer bom svoje
včasih tolažba in včasih izziv.
veselje delila z vami, kjer nas nihče
Jezus, ki nas ljubi, je za nas oboje:
ne bo ločil.
tlažba in izziv.
(John Powell)
Anton Martin Slomšek

17. 08. – 24. 08.

NEDELJA * 20. MED LETOM * Evzebij, papež, mučenec
17. 08. 2014

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Valentina BRUNŠKA (1. obl.)
… za + Marka (obl.) in Ludvika MEKLAV, Branka
URATNIKA, vse SP. JUGOVE
* maš.: J.R., J.K.
POLZELA 10.30 … za + Cilko (obl.) in ostale RAKUNOVE
… za + Romea TAVČERJA (obl.)
* maš.: J.R., J.K.

PONEDELJEK * Helena, cesarica * Albert Hurtado Cruchaga, duh.
18. 08. 2014

POLZELA 7.00 … po namenu

TOREK *
19. 08. 2014

SREDA *
20. 08. 2014

Janez Eudes, duhovnik * Ludvik Toulouški, škof

POLZELA 19.00 … za + Julija OCVIRKA in vse OCVIRKOVE
… za + Marijo STRNIŠA
* maš.:
Bernard, opat, c.uč. * Samuel (Samo), prerok
POLZELA 7.00 … za + Stanka NOVAKA ml. (8. dan)
… za + Marijo ROŽIČ (1. obl.)

ČETRTEK *

22. 08. 2014

* maš.: J.R., J.K.

Devica Marija Kraljica angelov * Fabricijan in Filibert, muč.
POLZELA 19.00 … za + Ludvika CIZEJA (obl.) ter Ludvika in Marijo
… za vse + DRINJAKOVE
… za + Borisa ANŽELJA (obl.)
* maš.: J.R., J.B., J.K.

SOBOTA *
23. 08. 2014

* maš.: J.R., J.K.

Pij X., papež * Sidonij (Zdenko), škof

21. 08. 2014 POLZELA 19.00 … za + Marijo in Franca PFEIFER
… za + Marijo BLAGOTINŠEK

PETEK *

J.R., J.K.

Roza iz Lime, devica * Marijin spomin * Bernard iz Offide

POLZELA 19.00 … za + Marjana JANŽOVNIKA
… za + Avgusta ARHA
… za uspešno operacijo

* maš.: J.R., J.B., J.K.

NEDELJA * 21. MED LETOM * Natanajel (Jernej), apostol
24. 08. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Friderika ZABUKOVNIKA (30. dan)
+ Angelo (obl.), Vincenca, ostale ZAGORIČNIKOVE
+ Anico in Stanka KOŠEC
* maš.: J.R., J.K.

…
Evangeljska ljubezen gradi,
kjer sovraštvo ruši;
…
poraja, kjer sovraštvo uničuje;
na videz umira, v resnici pa živi in prinaša življenje.
(France Cerar)

OBVESTILA - VABILA

Od 18. do 21. avgusta dodo pri Sv.
Križu nad Belimi Vodami duhovne
vaje za mlade. Lepo vabljeni.
ZBIRALNI AKCIJI

V Andražu se že nekaj časa ne oglaša
veliki zvon. Razlog: zlomil se je 'kembel'. Ker je bil enkrat že varjen ga ni
mogoče ponovno popraviti, ampak je
treba kupiti novega. Strošek ne bo zanemarljiv. Običajne mašne nabirke
takšnega izdatka ne prenesejo. Zato
vse župljane naprošam, da po svojih
močeh prispevate poseben dar za
popravilo zvona. Lahko v zakristiji,
ključarjem, v kuverti, na župnijski
TRR (0600 0192 1708 815) ... Že v
naprej najlepša hvala!
V cerkvi na Polzeli že precej časa opažamo težavo s streho. Svetlobni pas
od vhoda do prezbiterija pušča, tako
da ob večjem deževju voda zamaka
prezbiterij, nekaj klopi in prostor pred
spovednicami. Ključarji so se sicer
trudili problem rešiti s smolnimi premazi, vendar je bilo delo dolgoročno
neuspešno. Prišli smo do zaključka,
da je treba poškodovani svetlobni pas
na strehi zamenjati z novim. Po predračunu bo strošek obnove nekaj nad
7.000 €. Vse farane vljudno prosim,
da po svojih močeh prispevate svoj
dar. Zanj že v naprej najlepša hvala

IZ PRAZNIČNEGA NAGOVORA

Dragi Marijini častilci ...
Naj vas na novo nagovori
in prevzame sporočilo
praznika, da zlo, greh,
kriza in vsi podobni pojavi v svetu niso zadnja
beseda. Odločilno dogajanje je delo
odrešenja, je božji odrešitveni načrt,
ki svet in človeštvo zanesljivo vodi
proti nebeški domovini, v smeri novega neba in nove zemlje ... Marija
Vnebovzeta nas vabi na to pot. Ona
je ta cilj že dosegla, potem ko je na
poti zemeljskega življenja zvesto sodelovala in spolnila božji načrt in je
zato mogočno znamenje na nebu, na
nebu mojega in tvojega življenja.
Zato bratje in sestre, vstopimo tudi
mi na to pot, da bomo obrodili bogate
sadove za naša sedanjost, za našo
bodočnost, za našo večnost. Marija je
z nami, tudi mi bodimo z njo ...
Petrovče, 15. avgusta,
dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

STARŠEVSKA NEMOČ

Ne pokaži prehitro na starše, če njihov otrok v življenju ne uspe. Vsak
človek je skrivnost. Tako se zgodi, da
nekdo s slabim domom in v popolnoma neugodnih okoliščinah postane
dober, odličen človek. In zgodi se,
da kdo kljub najboljšim domačim
razmeram zaide na stranpoti.
Dandanes moramo imeti razumeSKRB ZA CERKEV
vanje za nemoč staršev. Četudi se
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. po svojih najboljših močeh trudijo,
Sv. Andraž: Brinovšek, Andraž 70; da bi svoje otroke vzgojili v srečne
Blagotinšek, Andraž 64/a.; Vašl, An- ljudi, nimajo moči nad življenjem v
sodobni družbi.
draž 63. Polzela: Založe.

