Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
A. M. Slomšek, Zlati križ
14. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je k njemu stopil
Peter in mu rekel:
»Gospod, če moj brat greši
zoper mene, kolikokrat
naj mu odpustim?
Do sedemkrat?«
Jezus mu pravi:
»Ne rečem ti:
do sedemkrat, ampak do
sedemdesetkrat sedemkrat.
(Mt 20, 21-22)

Odkar je prvi
greh zaprl nebesa,
nam je križ postal ključ
za nebesa. Ljubi Bog
deli križe vsem ljudem.
Velike in male, težek in
lažje, kot meni, da je za
nas koristno in potrebno.
Če nam pa križ postane pretežak in
postanemo preveč nestrpni, potem
kličimo z Jezusom: »Moj Bog, moj Bog,
ne zapusti me! Če množiš trpljenje,
tedaj pomnoži tudi potrpljenje!«
Kmalu bomo namreč klicali z Jezusom
na križu: »Dopolnjeno je! Oče, v tvoje
roke izročam svojo dušo.«
In Jezus nam bo ljubeče zaklical:
»Še danes boš z menoj v raju!«

Rana, ki jo povzročimo z žaljivimi
besedami, lahko prav tako boli kot
rana, ki jo zareže nož. Krivica, ki jo
storimo človeku, je podobna rana.
Morda smo tudi mi že odpustili, ko
nas je kdo užalil, a je še vedno ostalo
nekaj narobe v našem odnosu. Rane,
ki jih povzročijo medsebojni spori, so
boleče in se včasih izredno dolgo ne
ozdravijo. Le kako celiti rane, ki nam
jih zadajo drugi, ko nam storijo krivico?
Dober odgovor nam ponuja današnji
evangelij, ko opisuje hlapca, ki mu
je gospodar ogromno odpustil, sam
pa ni odpustil majhnega dolga svojemu sohlapcu. Gospodar je zameril

hlapcu, ker je pozabil, koliko mu je
on odpustil. Pravijo, da je gospodar
odpustil tako velik dolg, ki ga ne bi
človek z delom odplačal vse življenje.
Če bi se hlapec tega zavedal, bi svojemu sohlapcu odpustil tisti mali dolg.
Trdosrčnega hlapca bi rešil spomin
na gospodarjevo dobroto. A hlapec
misli samo na dolg drugega. Ne spominja se gospodarjeve velikodušnosti
in dobrote. Zanj je usodna odsotnost
spomina na dobroto.
Pred Bogom smo vsi ljudje berači.
Vsem nam je že velikokrat odpustil.
Pri spovedi vedno znova izkusimo,
kako nam Bog iste prestopke odpušča,
drugič, petič, stotič … Pa na to tako
radi pozabljamo. Človek, ki se vedno
znova spominja, kako dober je Gospod, ki nam toliko odpušča, bo ob spominu na to dobroto zmogel odpuščati
drugim. Nasprotje človeka, ki se spominja (G)gospodarjeve dobrote, je
služabnik v evangeliju, ki gleda le na
nepopolnost drugih in ne odpušča
svojemu sohlapcu. Seveda se tu postavlja najprej vprašanje o pogostnosti
naših spominov na Božjo dobroto. To
je na molitev. Kolikokrat smo pri njej
neiskreni in se v srečanju z Bogom
ne spominjamo njegove dobrote in
je ne hvalimo, marveč se ponašamo
s svojimi zaslugami in vidimo samo
napake drugih. Prava molitev pa je
spomin na Gospodovo dobroto. Ali
jo lahko potem še opuščamo?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MOLITEV IN DELO

Vpitje sredi noči in pisk
detektorja za dim sta
zbudila družino. Starša
sta takoj vstala in s klici
zbudila otroke in jim
ukazala, naj čim prej zbežijo iz hiše.
Ko so bili že na varnem, so odkrili,
da manjka eden od otrok. Največji
strah staršev je sedaj postal resničnost. Sina so zagledali v nadstropju
na oknu, ujetega v plamene.
Oče, zelo pobožen mož, se je takoj
vrgel na kolena in prosil Boga, naj na
kakršen način reši sina. Tudi mati
je bila globoko verna, obenem pa
izredno praktična ženska. Takoj je
stekla k sosedom, zgrabila s stene na
garaži dolgo lestev, jo odnesla do hiše
in naslonila na zid, se povzpela do
okna ter rešila sina iz plamenov.
Je čas, ko svojo vero najboljše pokažemo tako, da se dvignemo s kolen,
stečemo po lestev in za svoje otroke
storimo to, kar moramo v tistem trenutku storiti.
B. Rustja

MISEL

Kaj pomaga,
če je glava prebrisana,
srce pa hudobno in robato.
Branje in pisanje je le lupina,
jedro pa krščanska omika
in žlahtno srce.
bl. Anton Martin Slomšek

14. 09. – 21. 09.

NEDELJA * 24. MED LETOM - POVIŠANJE SV. KRIŽA * Notburga
14. 09. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
G.OLJKA 10.30 … za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Valentina BRUNŠKA
+ Terezijo PAINKRET
+ Romea TAVČER
+ Betko PIŽORN
* maš.: J.R., J.B., L.S.
+ Jožeta in Milko ter vse ROGELŠEKOVE

PONEDELJEK * Žalostna Mati Božja * Valerijan, mučenec
15. 09. 2014

POLZELA 7.00 … za + Marijo VAŠL (obl.) in vse BLAŽIČEVE

TOREK *
16. 09. 2014

SREDA *
17. 09. 2014

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca * Ljudmila, kneginja

ANDRAŽ 18.00 … za + Zofijo KLEMENČIČ (7. dan)
POLZELA 19.00 … za + Ljudmilo in Alojza HOJNIK
… za + Anico in Stanka KOŠEC

Robert Bellarmino, škof, c.u. * Hildegarda iz Bingna, redovnica
POLZELA 7.00 … za + Jožeta ZAGORIČNIKA in Faniko
… za + Marijo VIDMAJER

ČETRTEK *
18. 09. 2014

PETEK *

* maš.: J.R., J.K.

Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik * Ariana, mučenka

POLZELA 19.00 … za + Milana TERGLAVA
… za zdravje

* maš.: J.R., J.K.

Januarij, škof, mučenec * Emilija de Rodat, redovna ustanoviteljica

19. 09. 2014 POLZELA 19.00 … za + Julija PALIRJA (8. dan)
… za + Alojza GLAVNIKA (obl.)

SOBOTA *
20. 09. 2014

* maš.: J.R., J.K.

* maš.: J.R., J.K.

Andrej Kim Tae-gon, duhovnik,in drugi korejski mučenci

POLZELA 19.00 … za + Bogdana BIZJAKA (obl.) in vse sorodnike

NEDELJA * 25. MED LETOM - SVETNIŠKIH KANDIDATOV * Matej, a.
21. 09. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
G.OLJKA 15.30 … za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Martino BLAGOTINŠEK
+ Mileno BLAGOTINŠEK
+ Mitja REHAR (obl.), REHARJEVE, ŠMELCERJEVE
+ Kristino in Miha SATLER (obl.)
* maš.: J.R., L.S.
družine – po namenu gibanja Pot

Cerkev ni vsota posameznikov,
temveč je edinost med tistimi,
ki se hranijo z isto Božjo besedo
in z istim kruhom življenja.

Benedikt XVI.

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

To nedeljo, 14. septembra ob 10.30 V soboto, 20. septembra v zgodnjih
jutranjih urah bo avtobus v Andražu
bo maša tudi na Gori Oljki.
prijavljene romarje odpeljal na dvoV torek, 16. septembra po večerni sv. dnevno romanje: Srednja Dalmacija
maši bo sestanek Župnijske Karitas (Split), Primošten. Privoščimo jim vePolzela.
liko lepih, duhovno bogatih doživetij.
V petek, 19. septembra ob 20. uri si bo Približuje pa se tudi termin za tradina celjskem gradu mogoče ogledati cionalno polzelsko jesensko romanje
uprizoritev 'Slehernika'. Z Jožefovega 'Po cerkvah sv. Marjete'. Izvedli ga
hriba (parkirišče) bo vozil avtobus. bomo v soboto, 4. oktobra. Cena za
Vse, ki radi pojete, vabimo, prevoz, kosilo in še kaj: 25. €. Prijave
da se pridružite cerkvene- pri župniku se že zbirajo.
mu otroškemu pevskemu
zboru "CEKINČKI" ali cerkvenemu STIČNA MLADIH 2014
mladinskemu zboru. Za vse se bodo V soboto, 20. septembra bo v Stični
vaje pričele v petek, 19. 9. 2014, ob spet srečanje mladih. Vozil bo posebni
15.00, v župnišču na Polzeli. Če bi se avtobus: izpred Doma krajanov v Ankdo rad pridružil, a je ob navedenem dražu ob 7.30; izpred cerkve na Polterminu že zaseden, naj to sporoči na zeli ob 7.45. Prispevek za podporo
telefon 031-749-140 ali piše na e-mail Stični in prevoz je 10 € (kdor zmore).
matejastrr@gmail.com. Vabljeni vsi, ki Prijave pri katehistinji Andreji ali
radi pojete! Več nas bo, bolj bo veselo. župniku na j.kovacec@gmail.com.
V Andražu vabimo v ministrantske
vrste nove člane. Najbolj računamo URNIK VEROUKA 2014/15
na letošnje prvoobhajance. V soboto,
20. septembra ob 9. uri bodo oboji,
stari in kandidati, imeli srečanje.
DOBRODELNOST

Za popravilo zvonov v Andražu je od
prejšnjega poročanja svoj dar oddalo
15 družin oz. posameznikov; za popravilo strehe na župnijski cerkvi na
Polzeli pa 25 vernikov. Vsem hvala!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Sveti Andraž: Cehner, Andraž 110;
Verdev, Andraž 110/a. Polzela: Breg
pri Polzeli.

