Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
5. oktober

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim reče:
»Ali niste nikoli
brali v pismu:
‚Kamen, ki so ga
zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen;
Gospod je to naredil
in je čudovito v naših očeh.‘
Zatorej vam pravim,
da se vam bo
Božje kraljestvo vzelo
in dalo ljudstvu, ki bo dajalo
njegove sadove.
(

Mt 21, 42-43)

Zaradi česa si delaš skrbi? Zakaj te
skrbi za tvoje zdravje, za tvojo
družino, za tvojo prihodnost?
Kakšne predstave o življenju se
skrivajo za tvojo zaskrbljenostjo?
Poskusi svoje skrbi in vse, kar te
zaposluje, v molitvi izraziti Bogu.
Prosi Boga, naj ti podari to, česar
si želi tvoje srce.
Vendar ne skušaj
le prositi, ampak
se tudi zahvaljuj!
A. Grün

V gospodarju iz prilike v današnjem
evangeliju prepoznavamo podobo
Boga, ki se nikoli ne naveliča iskati
človeka. Kljub temu da delavci zavrnejo, pravzaprav fizično obračunajo s
služabniki, pošlje »svojega sina«, ki
so ga pa delavci ubili.
Gotovo je prilika nekakšna razlaga
odrešenjske zgodovine, v kateri v
služabnikih prepoznavamo preroke,
v gospodarjevem sinu, ki ga ubijejo,
pa Božjega Sina, ki ga na svet pošlje
nebeški Oče.
Napačno bi bilo nekakšno »pesimistično« gledanje na priliko in posle-

dično na zgodovino odrešenja v slogu
– saj se nič ne splača, ko pa človek
vse pokvari. Prilika ni toliko predstavitev greha človeštva, ampak bolj opis
nove zarje, v kateri bo vinograd dan
»v najem drugim viničarjem, ki mu
bodo ob svojem času dajali pridelek«.
Resničnega glavnega junaka parabole
torej ne iščimo v vinogradnikih, ampak v gospodarjevem vinogradu, to
je v Božji ljubezni, ki je ne more nikoli
ustaviti ali zavrniti človeško razočaranje, saj Božja ljubezen vedno upa
in čaka. Odrešenje (vinograd) in Odrešenik (gospodar) sta vedno na voljo
človeku, pa naj ju ta sprejme ali zavrne.
Kristus bi storil vse, da bi rešil človeka,
le ene stvari ne bo naredil: človeka
ne bo prisilil k veri vase. Kristus res
človeku vedno ponuja roko, a mu
pusti svobodo, da se je oprime ali
pa jo zavrne. Vsemogočni Bog se
lahko naredi nemočnega in pusti,
da je zavrnjen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ROŽNI VENEC

Mnogo ljudi, in z
njimi vred, žal, tudi
mnogo kristjanov,
pravi, da je rožni venec molitev za stare
mame, da, ko prisluhnejo žebranju
rožnega venca, ne dehtijo rože, ampak
pogrebni venci, da je nenehno ponavljanje utrujajoče in duhamorno … Svoj
čas sem takim odgovarjal: »Ni res!
Temu ni tako!«, zdaj pa raje rečem:
»Zakaj pa ne?!« Je mar kaj narobe, če
si kdo želi z rožnim vencem stlakovati

pot v nebo, medtem ko si drugi z
dobrimi sklepi tlakujejo pot v … O,
Bog ne daj! Torej: prav nič me ne zanima, za kaj kdo moli! Bog, ki ločuje
zrnje od plev, ovce od kozličev, in tiste
na levici od tistih na desnici, bo znal
ločiti tudi med resnico in lažjo ter
svetostjo in svetohlinstvom!
Priznam pa, da sem tudi sam včasih
sodil med tiste, ki so se zmrdovali nad
rožnim vencem in sem ga prebavljal
težje kot zelje, kislo repo in pete litanije! Potem pa sem z leti izgubil strah
in predsodke, tako da danes rožni
venec vsem toplo priporočam.
Rožni venec je svoj čas veljal za molitev
preprostih, neukih in nepismenih, saj
naj bi nastal kot nadomestilo za molitev 150 psalmov iz Svetega pisma.
Danes o rožnem vencu ne govorimo
kot o molitvi za neuke in nepismene,
da pa je to molitev preprostih, pa
ostaja dejstvo. Kot je dejstvo, da tudi
takih, preprostih namreč, skoraj da
ni več!
Ljudje o svojih težavah in skrbeh spregovorimo ali pa jih zamolčimo, jih
nesemo v gostilno ali pa pred tabernakelj … ... Predraga sestra, brat v
Kristusu, izbira je tvoja! Priporočam
pa ti, da tako, kot kdaj pa kdaj vzameš
v roke album s fotografijami ter preletiš svojo osebno, intimno zgodovino,
se spomniš veselih in žalostnih, prijetnih
in neprijetnih trenutkov svojega življenja, potovanj in srečanj, vzameš v
roke tudi molek, rožni venec ter preletiš
zgodovino svojega odnosa z Njim, se
spomniš veselih in žalostnih, častitljivih in svetlih trenutkov njegovega
in Marijinega življenja.
Po: Ognjišče 10/10 (G. Čušin)

05. 10. – 12. 10.

NEDELJA * 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA * Favstina Kovalska, r.
05. 10. 2014 ANDRAŽ 9.00 … za + Ludvika MEKLAVA (obl.) in Marka
… za + Zofijo KLEMENČIČ (30. dan)
PRVA
… za + Nandija OBU (obl.)
* maš.: J.R., J.K., L.S.
POLZELA 10.30 … za + Stanka SATLERJA (obl.) ter Ivana in Ivanko

… za
G.OLJKA 10.30 … za
… za
… za
... za našo občino

vse + KOŠECOVE
* maš.: L.S., J.K.
+ Jožico BRUS
+ Marijo in Franca PFEIFER
+ Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK
ter Viktorijo UŠEN
* maš.: J.R., J.B., J.K.

PONEDELJEK * Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov
06. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC
POLZELA 16.00 … za + Janeza CUKJATIJA (ob pogrebu)

TOREK *

Rožnovenska Mati Božja * Justina, devica, mučenka

07. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Gabrijelo KOLŠEK (7. dan)
… za + Julija PALIRJA (30. dan)

… za vse + ANŽELAKOVE

SREDA *

* maš.: J.R., J.K., J.K.

Benedikta, devica, mučenka * Tajda, spokornica

08. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za blagoslov in božje varstvo
za + Ano TURNŠEK (pogrebna).

ČETRTEK *

Dionizij, škof in tovariši, mučenci * Abraham, SP očak

09. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za varno, uspešno šolsko leto, veselje pri učenju
… za + Anico OMLADIČ (obl.)

… za + Katarino BLAŽIC

PETEK *

* maš.: J.R., J.K., J.K.

Danilo (Danijel), mučenec * Florencij in Kasij, mučenca

10. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Marijana MATJAŽA (obl.) in sorodnike

… za + Stanka in Jožefa ŠTORMAN

SOBOTA *

* maš.: J.R., J.K.

Bruno Kölnski, škof * Filip, diakon

11. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Marjana JANŽOVNIKA

… za + Alojza in Ano BELAJ

* maš.: J.R., J.K.

NEDELJA * 28. MED LETOM * Maksimilijan Celjski, mučenec
12. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Antona SITAR (obl.) ter vse KOVAČEVE
… za + Ljudmilo JEŽOVNIK (obl.)

… za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
za

+
+
+
+
+
+
+

* m.: Janez B.
GRILOVE in SEDOVŠEKOVE
Ivan B., Jože K.
Marijo ŽAVSKI (obl.)
Jože R., Jože B.
Ivana JELENA (obl.)
Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE
Marijo RAKUN in Marjano CEVZAR
Stanislava PEČNIKA (obl.)
Jožeta KLUKEJA
* maš.: J.R., J.B., J.K., L.S.

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE

To nedeljo, 5. oktobra ob 10.30 bo na OKTOBER
Gori Oljki maša za mir in blagoslov v Splošni: Da bi Gospod
naši občini. Vsi lepo vabljeni!
podelil mir tistim delom
sveta, ki so najbolj izmuV torek, 7. oktobra ob 16. uri bo tečaj čeni od vojne in nasilja.
priprave staršev na krst otrok. Celje.
Misijonski: Da bi svetovni dan misiVerouk za odrasle ali katehumenat bo jonov v vsakem verniku spet prebudil
tudi letos potekal v Domu sv. Jožefa navdušenje in željo, da bi evangelij
v Celju od oktobra do Velike noči. Lepo ponesli po vsem svetu.
vabljeni vsi, ki bi želeli prejeti zakraSlovenski: Da bi bila Cerkev na Slomente krsta, obhajila in birme, kakor
venskem uspešen Kristusov vinograd
tudi drugi, ki želite morda svoj odnos
in vsak od nas rodovitna mladika na
do Boga poglobiti in ga povezati z
trti Kristusa.
izkušnjo vsakdanjega življenja. Prvo
srečanje bo v torek, 7. oktobra, ob
Od 5. do 12. oktobra:
20. uri. Priporočamo!
Vseslovensko gibanje za življenje, ki naj
V sredo, 8. oktobra ob 9.30 bo srečanje
bi vsem ljudem - še
Savinjsko-Šaleškega naddekanata.
posebej pa mladim
- pomagalo, da bi
V sredo, 8. oktobra bo v celjski stolnici
cenili življenje, se
maša ob začetku akademskega leta.
ga veselili in zanj skrbeli v odgovorPričela se bo ob 18. uri. Škof Lipovšek.
nosti in z življenjskim pogumom. Pet
V četrtek, 9. oktobra bo spet srečanje temeljnih načel: * Živim v prepričanju,
da je življenje čudovit dar. * Zato ga
zakonske skupine.
želim razviti v vseh smereh, da bo res
V nedeljo, 12. oktobra ob 10.30 bo na življenje v obilju; telesno in duhovno,
Polzeli srečanje bolnikov in ostarelih. osebno in občestveno, narodno in
Svojci, poskrbite za prevoz, spremstvo! mednarodno. * Spoštujem vsako živPrihodnjo nedeljo, 12. oktobra ob 12. ljenje od spočetja do njegovega nauri bo na Ponikvi shod kmetov. Mašo ravnega konca. * Pri mladih podpiram
bo daroval škof Stanislav Lipovšek. dozorevanje za tri odločitve: da si ne
bodo že v mladosti uničili življenja z
Slavnostna akademije bo ob 14. uri
napačnim izživljanjem, da bodo
na Slomu.
dozoreli za pogumen korak v dobro
pripravljen zakon, da bodo z veseljem
SKRB ZA CERKEV
sprejeli tudi kakšnega otroka več, kot
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. to dopušča črnogledo javno mnenje.
Andraž: Mešič, Andraž 16/a; Pižorn, * Pripravljen/a sem storiti, kar je v
Andraž 17/a; Verdev, Andraž 17. moji moči, da soljudem pomagam do
Polzela: Polzela.
življenjskega poguma.

