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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Pokažite mi
davčni novec!«
Prinesli so mu denar.
In reče jim:
»Čigava je ta podoba
in napis?« Rekó mu:
»Cesarjeva.«
Tedaj jim pravi:
»Dajte torej cesarju,
kar je cesarjevega, in Bogu,
kar je Božjega.«
(

Mt 22, 19-21)

Dve roki imam in to me osrečuje.
Kaj vse lahko z rokami naredim!
Potrebujem jih vsak dan neštetokrat.
Pri vsakem delu mi služijo.
Ko se utrudijo, jih osvežim.
Danes sem se zavedel, da se tudi ti,
o Bog, poslužuješ mojih rok,
da delajo po tvojem naročilu,
da hočeš po mojih rokah
vstopiti v ta naš svet ...
Ti v stisku mojih rok,
v prijemu in reševanju,
v prenašanju
bremen,
v tihem objemu,
v ritmu pri
plesu in glasbi.

Hvaliti hočem vrle može, naše očete.
Bili so svetovalci s svojo razumnostjo,
vidci vseh reči s preroškim darom in
uvidom v prihodnost, voditelji narodov s svojo bistroumnostjo ... Bili so
polni usmiljenja … Njih pravična dela
se ne poz abijo, njih spomin ostane na
veke, njihova slava ne ugasne, njihovo
ime živi od roda do roda. O njihovi
modrosti pripoveduje občina, njihovo hvalo oznanja skupščina (prim.
Sir 44,1–15).
Tako se je starozavezni svetopisemski pisatelj zahvaljeval in se s priznanjem, nekakšnim slavospevom,
oddolžil svojim prednikom, očetom

naroda. Te besede bi mogel ponoviti
vsak Slovenec in se Bogu zahvaliti za
vrle može, očete in sinove našega naroda, slavne pred Bogom, zaslužne
pred zgodovino. Njihovo ime živi od
roda do roda. In med te zaslužne
osebnosti spadajo naši slovenski
misijonarji po vsem svetu. Več kot
sto jih je na vseh kontinentih.
Papež Benedikt XVI. je za misijonsko
nedeljo napisal posebno poslanico z
naslovom: »Vse Cerkve za ves svet!«
To je misijonski klic, ki nas prav vse
in vsakega obvezuje, da vsak na svoj
način uresničimo Jezusovo naročilo:
»Pojdite torej in naredite vse narode
za moje učence. Krščujte jih v imenu
Očeta in Sina in Svetega Duha in
učite jih izpolnjevati vse, kar koli
sem vam zapovedal! In glejte: jaz
sem z vami vse dni do konca sveta«
(Mt 28,19–20). To so zadnje besede,
ki jih je Kristus izrekel na zemlji, a
so postale prvo poslanstvo Cerkve,
se pravi vseh nas. To pomeni: vsak
kristjan mora biti na svoj način misijonar. Cerkev je po svoji naravi, po
svojem bistvu misijonarska. In kristjan je misijonar, ali pa ni kristjan.
Če nismo poklicani v misijone, kot
na primer Friderik Baraga, pa smo
poklicani, da delamo, predvsem pa
molimo za misijone, kakor je to storil
bl. škof Slomšek.

CESARJU IN BOGU

Stavek »Dajte cesarju,
kar je cesarjevega, in
Bogu, kar je Božjega,«
najprej veleva, da je treba ljubiti domovino, spoštovati državno ureditev,
to je, »dati cesarju«, kar je cesarjevega.
Kristjani smo del družbe in smo dolžni
sodelovati pri plemenitih naporih,
tudi v političnem delu. Iz Jezusovih
besed pa tudi izhaja, da cesarjeva, to
je državna oblast, ni absolutna, ampak
omejena. Cesar ali državna oblast ne
more nasilno kršiti človeškega dostojanstva in človekove vesti. Nad
spreminjajočimi se človeškimi zakoni
je človekova vest, za katero kristjani
menimo, da ima temelj v absolutnem
Božjem zakonu.
Ko kristjani tudi na podlagi Jezusovih
besed trdimo, da je treba spoštovati
državno oblast, pa tudi podčrtujemo,
da ta nima absolutne veljave, ampak
morata biti državna institucija in
politika v službi človeka. Spoštovanje
človeka in zvestoba Božjemu zakonu
je nad zakoni določene države.

Jezusov stavek iz današnjega evangelija nas torej brez dvoma uči ljubiti
domovino in spoštovati državno oblast, obenem pa nam naroča, naj ne
klonemo pred tistimi, ki bi državno
oblast hoteli izkoristiti za svoje seF. Kramberger
bične interese proti človekovemu
dostojanstvu in v nasprotju z Božjimi
Gospod, ti mi nikoli ne rečeš »moraš«, zakoni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
vedno mi šepeš le »moreš«.
Alessandro Pronzato

19. 10. – 26. 10.

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.

PONEDELJEK * Rozalija, redovnica * Vendelin, opat, puščavnik * Irena
20. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za + Matevža VOVKA

… po namenu (Marija)
* maš.:
POLZELA 16.30 … za + Alfonza DANKOVCA (pogrebna)

TOREK *

Janez K., Jože K.

Uršula, devica, mučenka * Hilarion, opat * Celina

21. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Slavko DUCMAN in vse ZIDARJEVE
… za + Draga STRNADA (1. obl.)
* maš.: Janez K., Jože K.

SREDA *

Janez Pavel II., papež * Melon, škof * Marija Saloma, svetopis. žena

22. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za + Rozalijo PAVLIČ in Antonijo TAJNŠEK

za + Tanjo TERGLAV VARGA

ČETRTEK *

* maš.: Janez B., Jože K.

Janez Kapistran, duhovnik * Ignacij Carigrajski, patriarh

23. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Angelo ULAGA (30. dan)

PETEK *

Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj * Jožef Baldo

24. 10. 2014 ANDRAŽ 17.00 … za + Franca, Marijo ZABUKOVNIK – ZG. JUGOVE
POLZELA 18.00 … za + Minko in Ladka KOŠEC

SOBOTA *

Krizant in Darija (Darinka), mučenca * Tadej (Dejan), škof

25. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Stanka NOVAKA

NEDELJA * 30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA * Lucijan, Marcijan
26. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Damjana in Zofijo JEZERNIK
… za + Cirila SITARJA (obl.)

… za zdravje
* maš.:
POLZELA 10.30 … za + Pavlo in Antona BAŠIČ
… za + Ivana ŽGANKA (obl.)

Če prav pojmujemo svoje krščansko življenje,
mora tudi delo biti molitev.
Če sem z dobrim namenom posvetil vse,
se tudi najbolj navaden opravek spreminja v molitev.
(Franc Sodja)

Jože B., Janez K., Jože K.
Janez K., Lovro S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 19. oktobra ob 9.00 bo v
Andražu srečanje ostarelih. Hvala
svojcem, ki boste poskrbeli za prevoz
in spremstvo svojim dragim!
Škofijsko praznovanje misijonske nedelje bo danes,
19. oktobra ob 14.30 v Laškem. Slovesnost bo vodil
škof, dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni!
Ljudem v misijonih in misijonarjem
lahko pomagamo tudi mi, četudi smo
daleč stran, če nimamo velikih sredstev, če smo bolni in priklenjeni na
posteljo ter nezmožni pomagati …
Podprimo delo misijonarjev z molitvijo! Naj nam bo zgled sv. Terezija
Deteta Jezusa, zavetnica misijonov
in Misijonske molitvene zveze, ki je
svoje trpljenje, molitve in žrtve darovala za misijone.
V torek se v Domu sv. Jožeta v Celju
prične sklop predavanj nadškofa, dr.
Antona Stresa z naslovom: »Ali smo
res neumni, če verujemo?« Ob 19. uri.

DUHOVNE VAJE

Mašni strežniki vabljeni na duhovne
vaje za ministrante, kjer boste svoje
ministrantske izkušnje delili z vrstniki pod vodstvom duhovnika, novomašnika Marka Rakuna. Od ponedeljka 27. oktobra (9.00) do srede,
29. oktobra (14.00). Prijavite se v
zakristiji domače župnije ali direktno
na tel. 059-073-800 in info@jozef.si.
SPOMINI

'Spomine za rajne', ki se jih bomo z
molitvijo v cerkvi spomnili 1. novembra, sporočajte na načine, kakor
ste navajeni iz prejšnjih let; najbolje
morda kar po maši v zakristiji. Hvala!
DOBRODELNOST

Župnijski karitas Polzela
in Andraž vabita k sodelovanju v humanitarni akciji
ob prazniku Vseh svetih.
Naprodaj bodo priložnostne nagrobne
ekološke Karitas sveče. Ponujale se
bodo 19. in 26. oktobra pred vsemi
mašami in po njih. Bog daj zdravja na
duši in na telesu vsem donatorjem in
darovalcem za pomoč ljudem v stiski.

V četrtek, 23. oktobra ob 19.30 bo v
športni dvorani Zavoda sv. Stanislava
v Ljubljani glasbeni festival »Ritem
srca«. Zazvenele bodo nove skladbe, MISEL
sledil bo mladosten koncert slavilne Veliko se je potrebno učiti,
in meditativne glasbe. Mladi, prijave! če hočeš spoznati, kako malo veš.
Michel Montaigne
Prihodnja nedelja je žegnanjska. Hvaležnost izkažemo graditeljem cerkva.
MIŠICE – Katere
mišice bi se
SKRB ZA CERKEV
sprožile, če bi jaz
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. začel boksati?«
Andraž: Krk, Andraž 63/c; Brunšek, vpraša na izpitu
Andraž 62; Arzenšek, Andraž 60. profesor študenta
Polzela: Polzela.
medicine. – »Smejalne mišice!«

