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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je prišel kralj goste
pogledat, je videl tam človeka,
ki ni imel svatovskega oblačila.
Rekel mu je:
»Prijatelj, kako si prišel
semkaj, ko nimaš
svatovskega oblačila?«
On pa je molčal.
Tedaj je kralj velel strežnikom:
»Zvežite mu noge in roke
in ga vrzite ven v temo:
tam bo jok in škripanje z zobmi.
Zakaj mnogo je poklicanih,
ali malo izvoljenih.‘«

Katehistinja je pripovedovala, kako
je povabila starše veroučencev na
srečanje. Bila je žalostna in prizadeta,
Poskusi začeti vsak dan z mislijo: saj starši na srečanje niso prišli. Ra'Vse premorem v njem, ki mi daje moč.' zočaranje, podobno gospodarjevemu
In šepetaj si to, ko greš na delo, v današnjem evangeliju, ko nihče ni
ko začenjaš težaven pogovor, imel časa, da bi se odzval povabilu.
ko obiščeš človeka, s katerim hočeš Podobne izkušnje ima marsikateri
nekaj razčistiti, ko te je česa strah, duhovnik, ko vabi na srečanja otroke,
ko imaš občutek, da ti mlade ali odrasle, a se ti ne odzovejo.
ta ali ona naloga Končno bi najbrž vsak človek lahko
odvzema veliko povedal svojo izkušnjo, kako je bila
energije ... njegova dobra volja zavrnjena, in
Vedno imej tako izrazil eno temeljnih izkustev
pred očmi življenja, da je človeška ljubezen
to besedo. večkrat zavrnjena.
(

Mt 22, 11-14)

S podobno bolečino zavrnjene ljubezni se srečuje gospodar v priliki
današnjega evangelija. Povabljeni se
niso zmenili za njegovo povabilo.
Vse jim je bilo pomembnejše. Kar
predstavljamo si lahko izgovore, ki
so jih navedli. Nekateri so zapisani.
Ta je kupil vole, oni šel po kupčiji, a
nobeden ni imel časa priti na svatbo.
Tudi danes je eden najpogostejših
izgovorov, ki jih navajamo: »Nimam
časa!« Izgovore bi razumeli, če bi
gospodar vabil na delo, a vabi k lepi
in prijetni stvari: na praznovanje.
Gostija pa je v svetopisemski govorici
več kot samo gostija. Kristus sam
primerja nebeško kraljestvo z gostijo,
saj je simbol sožitja, veselega druženja in spoštovanja vsakega udeleženca. A ljudje so gluhi za to vabilo!

KDAJ NAJ
MOLIMO?

YOUCAT – katekizem
za mlade:
Od najzgodnejših časov kristjani molimo vsaj zjutraj, pri obedih in zvečer.
Kdor ne moli redno, kmalu sploh ne
bo več molil. (KKC 2697–2698, 2720)

Kdor ljubi drugega človeka in mu nikoli ne da znamenja svoje ljubezni,
ga ne ljubi zares. Tako je tudi z ljubeznijo do Boga. Kdor ga v resnici
išče, mu bo vedno znova z vidnimi
znamenji izražal svoje hrepenenje
po bližini in prijateljstvu. Ko zjutraj
vstanemo, podarimo dan Bogu, da bi
izprosili njegov blagoslov in pomoč v
vseh srečanjih in stiskah! Zahvalimo
se mu, zlasti pri obedih! Ob koncu
dneva vse položimo v njegove roke,
Koliko krat slišim: »Gospod, nimamo prosimo ga za odpuščanje in za mir
časa za mašo! Ne more hoditi k ve- zase in druge! Čudovit dan – poln
rouku. Veste, krožki, odbojka, nogo- življenjskih znamenj, ki so pri Bogu
met, flavta, orkester pa nastopi …« dobro sprejeta.
Pri malo večjih pravijo: »Ob nedeljah
gre delat v Mercator. Naj se nauči
delati!« Za Boga ni časa. Vabilo na V soboto, 18. oktobra
Gospodovo gostijo ostaja neodprto. od 9.00 do 16.00 bo v
Domu sv. Jožefa v Celju
Gospodar v priliki nas vabi tudi na srečanje Slovenskega
nedeljsko praznovanje. Mu bomo kot bibličnega gibanja in seminar za bibdružba in kot posamezniki prisluh- lične animatorje. Vabljeni vsi ljubitelji
nili? Bomo vzeli zares nedeljski po- Božje besede. Predavatelj msgr. akad.
čitek, ki omogoča praznovanje? Ali dr. Jože Krašovec. Po predavanju bo
mu bomo kot ljudje v priliki odgovo- pogovor s predavateljem. Ob 12.00
rili, da ne moremo priti, ker nimamo sv. maša. Kosilo v domu, nato delo v
časa, in si tako nakopali pogubo?
bibličnih delavnicah. Sledi občni zbor
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem SBG s poročili o delovanju gibanja.
Prijavite: Tatjana Rupnik, 041 403
855, takr@siol.net.

12. 10. – 19. 10.

NEDELJA * 28. MED LETOM * Maksimiljan 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.

PONEDELJEK * Gerald, vitez * Koloman, mučenec * Venancij, opat
13. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za + Terezijo KOLMAN

TOREK *

Kalist I., papež, mučenec * Gavdencij (Veselko), škof

14. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + starše UDRIH in ULAGA ter Ivana JELENA

… za + Marka MEKLAVA
… za + Janeza CUKJATIJA (8. dan)

SREDA *

* maš.: J.R., J.K., J.K.

Terezija Velika (Avilska), devica, cerkvena učiteljica

15. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za + VOŠNJAKOVE – PEČOVNIKOVE

… za + Terezijo PAINKRET

ČETRTEK *

* maš.: J.R., J.K.

Jadviga (Hedvika), kneginja, redovnica * Marjeta Marija Alakok

16. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Frančiško (obl.) in Avgusta JELEN
… za + Jožeta JELENA (30. dan)
… za + Ano TURNŠEK (8. dan)
* maš.: J.R., J.K., J.K.

PETEK *

Ignacij Antiohijski, škof, mučenec * Zosim, mučenec

17. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Ivana SERDONERJA in sorodnike

… za + starše HRŽICA in JONA

SOBOTA *

* maš.: J.R., J.K.

Luka, evangelist * Peter Alkantarski, mistik, redovnik

18. 10. 2014 POLZELA 12.00 … v zahvalo za 50 let zakona (jubilejna)
POLZELA 16.00 … za blagoslov in srečo v družini (poročna)
POLZELA 18.00 … za + Jožeta URATNIKA (obl.) in vse TÓMAŽOVE
… za + Ivana, Katarino in Ivija URATNIK * m.: J.R., J.K.

NEDELJA * 29. MED LETOM - MISIJONSKA * Pavel od Križa, duh.
19. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Janija KRAJNC, TAJNŠEKOVE, REPINOVE
… za + Marijo PODPEČAN (obl.) in vse KOČIJAŽEVE

… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

+
+
+
+

JEZERNIKOVE in OŽIRJEVE * maš.: J.R., J.K., J.K.
Marka BERGANTA (obl.) in PLETARJEVE
Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
Terezijo, Janeza in Ivana SIKOŠEK J.B.,J.K.,L.S.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti:
Andrej Sevčnikar, Založe in Neža Deželak, Založe (Slovenske Konjice).
To nedeljo, 12. oktobra ob 10.30 bo na
Polzeli srečanje bolnikov in ostarelih.
Svojci, poskrbite za prevoz, spremstvo!

DUHOVNE VAJE

Dragi mladi vabljeni na
duhovne vaje za ministrante, kjer boste svoje
ministrantske izkušnje
delili s svojimi vrstniki
pod vodstvom mladega duhovnika,
novomašnika Marka Rakuna. Od ponedeljka 27. oktobra (9.00) do srede,
29. oktobra (14.00). Prijave na 059073-800 in info@jozef.si.

To nedeljo, 12. oktobra ob 12. uri bo
na Ponikvi shod kmetov. Sveto mašo
bo daroval škof Stanislav Lipovšek.
Slavnostna akademije bo ob 14. uri Škofijsko praznovanje mina Slomu. Odzovite se!
sijonske nedelje bo 19. oktobra
ob 14.30 v Laškem.
V ponedeljek, 13. oktobra ob 19. uri bo
redna seja ŽPS Polzela.

DOBRODELNOST

V četrtek, 16. oktobra bo spet srečanje Župnijska karitas Andraž naproša
zakonske skupine.
vse krajane Andraža, da po svojih
zmožnostih priskočijo na pomoč pri
V soboto, 18. oktobra ob 9.30 so mini- ozimnici za socialno ogrožene na obstranti vseh župnij vabljeni v župnijo močju Škofijske Karitas Celje. Pod
Bl. Antona Martina Slomška v Celju na ozimnico štejemo krompir, čebulo,
ministrantski kviz. Prijave za orga- vloženo sadje in zelenjavo, zelje, fižol,
nizacijo skupnega prevoza!
sladkor, testenine, kavo, riž, čaj, moko.
V soboto, 18. oktobra po večerni maši ... Ozimnico bodo zbirali v Martinovi
(18.30) bo na Polzeli v veliki učilnici sobi 17. in 18. oktobra od 16. ure do
pod cerkvijo misijonsko srečanje s 19. ure. V primeru, da posameznik
članico odprave na Madagaskar, za nima svojega prevoza, a bi rad darokatere smo spomladi tudi pri nas zbi- val, naj pokliče na tel. 051 332 505,
ga. Anka Čretnik. Za pomoč Vam že
rali prostovoljne prispevke.
v naprej najlepša hvala!
V nedeljo, 19. oktobra ob 9. uri bo v
Župnijski karitas Polzela
Andražu srečanje starejših krajanov.
in Andraž vabita k sodeloSvojci, poskrbite, da se bodo maše
vanju v humanitarni akciji
in srečanja po njej lahko udeležili!
ob prazniku Vseh svetih.
Naprodaj bodo priložnostne nagrobne
SKRB ZA CERKEV
ekološke Karitas sveče. Ponujale se
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. bodo 19. in 26. oktobra pred vsemi
Andraž: Meh, Andraž 7/a; Rebernik, mašami in po njih. Bog daj zdravja na
Andraž 8/a; Miklavc, Andraž 119/a. duši in na telesu vsem donatorjem in
Polzela: Polzela.
darovalcem za pomoč ljudem v stiski.

