Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
21. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ali ne smem
s svojim storiti, kar hočem?
Ali je tvoje oko hudobno,
ker sem jaz dober?«
Tako bodo poslednji prvi
in prvi poslednji.
(Mt 20, 15-16)

Ob negodovanju farizejev, ki jih
srečamo v današnjem evangeliju,
svojevrstne pa tudi v našem
vsakdanu, se mi odpira vprašanje:
ali farizeji ne privoščijo tudi delavcem
»zadnje ure«, da bi okusili srečo, ki
so jo oni doživeli že prej? Ali pa jim
ni bilo lepo v Gospodovi bližini?
Toda če opazujem sončni zahod in
mi je pri tem lepo, bom poklical
prijatelje ali znance,
naj se mi pridružijo.
Vesel bom, če bodo
lahko vsaj za trenutek
videli lepoto barv
zahajajočega sonca.
Niti na misel
mi ne pride,
da bi jih
odganjal proč!
B. Rustja

Ob spremljanju stiske delavcev, ki ostajajo brez dela, in njihovih družin,
me vsaj malo tolaži solidarnost med
ljudmi. Socialna pravičnost in pravice
delavcev so velik dosežek prejšnjega
stoletja in so, kot lahko razberemo iz
današnjega evangelija, tudi v duhu
Kristusovega nauka. Vendar gospodar
v priliki ne plačuje po povračilni logiki. Ob branju prilike imamo prej
vtis, da je plačilo odvisno od njegove
dobre volje. Ne bi bilo prav, če bi pripoved brali samo v socialno ekonomskem okviru, saj pri takem branju ne
bomo mogli mimo jeze delavcev, ki
so delali ves dan, in bi upravičeno
zahtevali višje plačilo, potem ko so

prenašali »težo dneva in vročino«.
Gospodarja pa bi po ekonomski logiki
lahko obtožili »pokroviteljske« drže,
razsipništva in celo negospodarnega
obnašanja. Zato berimo priliko predvsem v teološkem ključu.
Ob takem branju dobi pripoved drug
pomen, saj poudarimo dobroto in
velikodušnost gospodarja. Zelo verjetno je, da je Kristus z godrnjavimi
dninarji želel ošvrkniti razmišljanja
farizejev, pripadnikov najstrožjega
judovstva. Zanje je bila vera podobna
strogemu ekonomskemu odnosu, ki
ga ureja golo načelo pravičnosti: po
napornem delovnem dnevu, to je po
vestnem izpolnjevanju Božjih zakonov, si človek 'zasluži' večno življenje.
Odrešenje je zanje nekakšen 'dolg',
ki ga ima Bog do človeka. Zato imajo
farizeji za neumnost, da bi spreobrnjenje zbrisalo (največkrat grešno)
preteklost ljudi, kot zamah z gobo
po tabli zbriše star napis. Nedopustno
je, da bi enako odrešenje pripadlo
grešniku, ki je »delal« v pokorščini
zakonu samo nekaj časa. Farizeji so
očitali Jezusu, da sprejema in razglaša
za odrešene cestninarje, pocestnice
in grešnike, potem ko so dobršen del
dneva svojega življenja preživeli v
brezdelju, napakah in grehih.«
V današnjem evangeljskem odlomku
se naj naša pozornost osredotoči na
gospodarja vinograda. V njegovem
ravnanju Kristus pokaže obličje Boga
Očeta, katerega ljubezen je nad pravičnostjo in za katerega je dragocen
tudi sin, ki se je vrnil, da bo delal
dobro, pa čeprav samo eno uro.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ŽIVLJENJE JE MENI KRISTUS

V današnjem 2. berilu
je izpostavljena misel,
ki je ne bomo mogli nikoli povsem razumeti.
V njej apostol Pavel izraža najgloblje izkustvo,
ki ga je imel v veri v Jezusa: zanj je »živeti Kristus in umreti
dobiček«. Končno se mu ne more
zgoditi nič, kar bi ga obsodilo na neuspeh. Kajti povsem vseeno je, naj
živi ali umrje, njemu gre za Kristusa.
Kristus mora biti poveličan v njegovem življenju, pa tudi v njegovi smrti.
Zato je njemu samemu umreti dobiček. Le slutimo lahko, kako intenzivno
je Pavel srečal Kristusa. Ni mu več
pomembno, kako se bo on sam odrezal, ali ga zaradi tega preganjajo in
pride v ječo, ali živi ali umrje. Kristus
mu omogoča življenje, ki ga tudi smrt
ne bo uničila.
In kaj je zate življenje? Kaj naredi
življenje vredno življenja? Če bi lahko
z apostolom rekel »živeti je zame
Kristus«, kako bi tedaj doživljal svojo
sedanjo situacijo? Kako bi doživljal
rane, ki si jih dobil in vedno znova
dobivaš? Kako bi bil kos svoji bolezni
ali strahu pred tem, da bi zbolel?
Kako bi doživljal svoja depresivna
razpoloženja, svoja razočaranja, svoje
strahove? Prosi, Boga, naj ti podari
izkušnjo svetega Pavla in se ti Kristus
razkrije kot pravi temelj tvojega življenja. Tedaj se bo zate relativiziralo
marsikaj, kar se ti trenutno zdi še
tako zelo pomembno. In začutil boš
notranjo svobodo do vsega, kar se
vsak dan zliva nate.
(A. Grün)

21. 09. – 28. 09.

NEDELJA * 25. MED LETOM 21. 09. 2014

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

SVETNIŠKIH KANDIDATOV * Matej, ap.

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

PONEDELJEK * Mavricij, mučenec * Pavel in Avguštin, korejska katehista, m.
22. 09. 2014

POLZELA 7.00 … za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka, ŠPRONGOVE
… za + Matevža VOVKA (obl.)
* maš.: J.R., J.K.

TOREK *
23. 09. 2014

SREDA *
24. 09. 2014

Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik * Lin, papež

ANDRAŽ 18.00 … za družinsko deblo (Hribernik)
POLZELA 19.00 … za + Andreja (obl.) in Frančiško ŽGANK
… za + Pavlo POLESNIK (obl.) in Martina * maš.:
Anton Martin Slomšek, škof * Rupert Salzburški, škof
POLZELA 7.00 … za + Milana CIMPERMANA (obl.)
… za vse + JOŠOVČEVE

ČETRTEK *
25. 09. 2014

PETEK *

J.R., J.K.

* maš.: J.R., J.K.

Sergij Radoneški, menih * Firmin, škof. mučenec

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Rastislava SLOKAR
… za + Alojza ČATERJA
… za + Jožeta JELENA (8. dan)

* maš.: J.R., J.B., J.K.

Kozma in Damijan, mučenca * Terezija Couderc, redovnica

26. 09. 2014 POLZELA 19.00 … za + Ivana PUCKMEISTRA (30. dan)

… za + starše GRAČNER in KRISTAN
… za + Roberta LEKŠETA
* maš.:

SOBOTA *
27. 09. 2014
KVATRE

J.R., J.B., J.K.

Vincencij Pavelski, duhovnik, ustanovitelj lazaristov

POLZELA 14.30 … za
ANDRAŽ 17.30 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za

blagoslov in srečo v družini (poročna)
blagoslov in srečo v družini (poročna)
+ Jožeta CIGALETA in Marijo GOVEK
+ Alojza, Ivana in Marijo HRAŠAR
* maš.: J.R., J.B., J.K.
+ Jožeta in Štefanijo KAČ

NEDELJA * 26. MED LETOM – SLOMŠKOVA * ekumenski dan
28. 09. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Andreja (obl.) in Ano SITAR
+ Ivana JELENA - JANEZA (obl.)
* maš.: J.R., J.K.
+ Jožefo, Ivana HRIBERNIK, hčeri Anico, Jožico
+ Stanislava ROMIHA
+ TONAČEVE
* maš.: J.R., J.B., L.S.

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
* Matej Tič, Andraž in Sabina Ušen,
Ložnica, Št. Ilj; * Aleš Rakun, Polzela
in Mateja Razbornik, Breg, Polzela.

Tradicionalno jesensko romanje 'Po
cerkvah sv. Marjete' bo letos v soboto,
4. oktobra. Cena za prevoz, kosilo in
vstopnine: 25. €. Prijave s plačilom
zbiramo v župnišču ali zakristiji. OdV soboto, 27. septembra se andraški
hod avtobusov bo ob 7.30. (!) Podaministranti spet zberejo. Tokrat ob
tek v zadnjem Polzelanu ni točen.
16. uri v zakristiji župnijske cerkve.
V nedeljo, 28. septembra ob 15. uri bo
v Brestanici shod ob Slomškovi nedelji.
Verniki iz vseh župnij lepo vabljeni.
Od 28. septembra do 1. oktobra bodo
potekali dnevi »Odprimo Slovenijo
življenju«. V nedeljo, 28. septembra
ob 16. uri bo v uršulinski cerkvi v
Ljubljani začetek s sv. mašo, ob 17. uri
pa na Kongresnem trgu dogodek Živi
na polno za človekovo dostojanstvo
in veselje do življenja.
URNIK VEROUKA 2014/15

Kulturni center sv. Martin
Tourski in Aritours nas v
soboto,18. oktobra vabita
na romanje po evropski
kulturni romarski poti sv. Martina
v Sombotel. Duhovna vodja bosta:
murskosoboški škof dr. Peter Štumpf
in pater dr. Edvard Kovač. Odhod avtobusa v jutranjih urah. Vožnja na
Madžarsko v Sombotel, rojstni kraj
svetega Martina. Ogled najstarejšega
pokopališča tega dela Evrope, škofijske palače, mestnega trga s kipom
sv. Trojice in cerkve, ki naj bi bila
sezidana na mestu, kjer se je rodil
sv. Martin. Maša. Nadaljevanje poti
v Jak, kjer je pri cerkvi sv. Jurija ena
od postaj poti Via Sancti Martini med
Sombotelom in Toursom v Franciji.
Vožnja po Porabju: Zg. Senik, Monošter ... Cena romanja je 35 €. Prijave
zbiramo tudi v našem župnišču .

Vse, ki radi pojete, vabimo,
da se pridružite cerkvenemu otroškemu pevskemu
zboru "CEKINČKI" ali cerkvenemu
mladinskemu zboru. Vaje ob petkih,
ob 15.00, v župnišču na Polzeli. Pokličite Matejo na telefon 031-749-140
SKRB ZA CERKEV
ali piše na matejastrr@gmail.com.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Vabljeni vsi, ki radi pojete! Več nas bo,
Sveti Andraž : prijateljice neveste bolj bo veselo.
Sabine. Polzela: Breg pri Polzeli.

