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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus mu je odgovoril:
»Ljubi Gospoda,
svojega Boga,
z vsem srcem in vso dušo
in vsem mišljenjem.
To je največja
in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
‚Ljubi svojega bližnjega
kakor sam sebe.‘
Na teh dveh zapovedih stoji
vsa postava in preroki.«
(

Mt 22, 37-40)

Reklame. Povsod recepti za srečo.
Pa so danes ljudje res srečni?
Tudi če odmislimo recesijo,
brezposelnost ipd.
Ali je dovolj imeti čim več, da si srečen?
Vemo, da ne!
Bistvene so duhovne dobrine:
ljubezen, razumevanje,
imeti ob sebi ljudi,
ki te imajo radi.
Ljubiti in biti ljubljen!
O vrednosti,
pomembnosti
ljubezni nam želi
spregovoriti Jezus
v današnji Božji besedi.

V današnjem evangeliju farizeji Jezusa
vprašajo, katera je največja zapoved.
Farizeji so namreč iz desetih Božjih
zapovedi sestavili 613 zapovedi in
prepovedi. Bili so obsedeni s prepovedmi in zapovedmi: ne smeš tega,
ne smeš onega, moraš storiti to in
ono! Jezusov odgovor farizejem je
kratek: »Ljubi ...« (Mt 22,37 in 39)
Kajti če je ljubezen prava, ne dela
hudega (prim. Rim 13,10) in manj
kot je ljubezni, več zakonov in prepovedi je potrebno.
Kristus v evangeliju združi ljubezen
do Boga in do človeka, do bližnjega.

Ljubezen je ena sama in je ni mogoče
deliti. »Vse misli ‘zvirajo’ z ljubezni
ene,« je čudovito zapel Prešeren o
nedeljivosti ljubezni. Velikokrat se
ljudje »bojijo«, da bo zmanjkalo ljubezni do ljudi, če bodo ljubili Boga.
Res pa je ravno nasprotno! Kdor bo
ljubil Boga, bo ljubil tudi bližnje. Večja
nevarnost je, ko ne ljubimo Boga,
kajti takrat se nam poruši sistem
vrednot in potem velikokrat ne ljubimo nikogar.

PERUTI LJUBEZNI

Eno najlepših razlag
današnjega evangelijskega odlomka je
naredil sv. Avguštin,
ko skuša pojasniti Gospodov stavek,
ki pravi: »Moje breme je lahko.«
Avguštin breme primerja s perutmi
in pravi: »Ena perut je: ljubi Gospoda
svojega Boga z vsem srcem, vso dušo
in vsem mišljenjem. Vendar ne ostani
obešen na eno samo perut, zakaj če
misliš, da imaš eno, nimaš niti te. Ljubi
svojega bližnjega kakor samega sebe.
Če namreč ne ljubiš svojega brata, ki
ga vidiš, kako moreš ljubiti Boga, ki
ga ne vidiš? (1 Jn 4,20).

Bog sam nam s svojo ljubeznijo omogoča, da se čutimo ljubljeni in zato
lahko ljubimo: ljubim, ker sem sam
ljubljen. Človek, ki se zaveda, da je
ljubljen, je sposoben velikih stvari,
pravih junaštev. Ne biti ljubljen je
za človeka največja nesreča in rodi Dodaj še drugo perut; na ta način boš
lahko letel. Tako boš izruval pohlep
največji nesmisel življenja.
po zemeljskih stvareh in boš ljubezen
Lush Gjergji, življenjepisec matere lahko trdno postavil v nebeške. KoTerezije, opisuje, kako je nekoč z likor se boš oprl na ti dve peruti, bo
njo molil pred Najsvetejšim. Mati tvoje srce visoko, da bo tvoje srce, ki
Terezija je štiri ure nepremično bo visoko, ob svojem času v višino
molila. Po molitvi pa ga je peljala potegnilo tudi tvoje telo.
po revni četrti in prisrčno božala Nikakor ne smeš misliti, da ti bo težko
otroke, ko je šla od barake do barake. imeti vsa peresa: v Svetem pismu se
Naenkrat je »preklopila«. Zakaj? za to ljubezen zares lahko najde veZanjo je bila ljubezen do Jezusa v ev- liko zapovedi, ki jih lahko premišljuje
haristiji enaka ljubezni, ki jo je izka- tisti, ki bere in posluša, vendar so vsa
zovala Jezusu v revežih in trpečih.
postava in preroki povzeti v teh dveh
zapovedih« (Govor 68).
Ljubezen je ena in nedeljiva. Ko pomagaš bližnjemu, pomagaš Kristusu.
Ko kristjani res ljubimo svoje bližnje, Brez ljubezni so zapovedi prazne.
se tudi tisti, ki ne veruje v Boga, za- In končno brez ljubezni ne zmorem
misli. Prav po ljubezni se lahko odpre izpolniti nobene zapovedi.
Resnici, ki je Kristus sam.
Šele ljubezen napolni zapovedi
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

z življenjem.

(Anselm Grün)

26. 10. – 02. 11.

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 w+ Cirila SITARJA (obl.)

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

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

PONEDELJEK * Sabina Avilska, mučenka * Evarist, papež
27. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za + Alfonza DANKOVCA (7. dan)
… za + Antona KUHARJA (obl.)
* maš.: Janez K., Jože K.

TOREK *

Simon in Juda Tadej, apostola * Frančišek Serrano, mučenec

28. 10. 2014 POLZELA 17.00 … za + Milana VASLETA in njegove starše
… za + Gabrijelo KOLŠEK (30. dan)
* m.: Janez K., Jože K.

SREDA *

Mihael Rua, duhovnik, redovnik * Ermelinda (Linda), devica

29. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za + Matevža, Angelo, Franca TAVČAR

ter Franca TERČAK

ČETRTEK *

Marcel, mučenec * Angel iz Acria, redovnik

30. 10. 2014 POLZELA 17.00 … za + Marijo in Franca PFEIFER
… za + Ivanko VAŠL (obl.)

PETEK *

* maš.: Janez K., Jože K.

Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof * Alfonz Rodriguez, redovnik

31. 10. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + Magdaleno PLASKAN, Franca, Antona SITAR
POLZELA 17.00 … za + Ano, Franca ŠTEFANČIČ, Ivanko FLORJAN
… za + Janeza CVENKA (obl.) in Ano
* Janez K., Jože K.

SOBOTA *

VSI SVETI * Vigor, škof

01. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 9.00 … za + Mileno BLAGOTINŠEK
POLZELA 10.30 … za + Ano, Antona LUKNER, Antonijo TRBEŽNIK
ANDRAŽ 13.00 … za + Franca, Pavlo ZABUKOVNIK, TOMAZLNOVE,
GRMOVŠEKOVE
POLZELA 15.00 … za + Vesno SIVEC, starše KUKEC, MLINARJEVE

NEDELJA * SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH * b.sl. Jakob Ukmar, duh.
02. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Terezijo SATLER in vse LESKOVŠEKOVE
… za + Martina in Justino GABERŠEK (obl.)
… za + Anjo HUDOBREZNIK (obl.) * Janez K., Jože R., Lovro S.
POLZELA 10.30 … za + Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE
… za + Janeza CUKJATIJA (30. dan)
* Janez K., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

Žegnanjska nedelja, ki jo obhajamo
danes, 26. oktobra, pomeni, da se v
vseh tistih župnijah, kjer ne vedo za
točen datum posvetitve cerkve, Bogu
in prednikom zahvalijo za odločitev
in izgradnjo njihovega svetišča. Na ta
dan je hvaležnost aktualna tudi v naših
dveh župnijah.
V ponedeljek, 27. oktobra, ob 17. uri
bo v Domu sv. Jožefa v Celju pogovor
o življenju in smrti, ki ga bosta vodili
zdravnica Metka Klevišar in Julka
Žagar. Udeležba zaželena.
Poleg prazničnih dopoldanskih maš
bosta v soboto, 1. novembra še dve
popoldanski: ob 13. uri v Andražu in
ob 15. uri na Polzeli. Obe se bosta
zaključili z molitvijo 'spominov' za
rajne; sledil bo odhod na pokopališče;
tam pa bo blagoslov grobov.

APOSTOLAT MOLITVE
NOVEMBER

Splošni: Da bi Gospod
podelil mir tistim delom
sveta, ki so najbolj izmučeni od vojne in nasilja.
Misijonski: Da bi svetovni dan misijonov v vsakem verniku spet prebudil
navdušenje in željo, da bi evangelij
ponesli po vsem svetu.
Slovenski: Da bi bila Cerkev na Slovenskem uspešen Kristusov vinograd
in vsak od nas rodovitna mladika na
trti Kristusa.
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,
V soboto, 1. novembra, ob 17. uri bo 29. oktobra (14.00).
v župnijski cerkvi na Polzeli skupna
molitev rožnega venca za raje!
SPOMINI
Sveče na grobovih so izraz
naše hvaležnosti rajnim za
vse, kar smo od njih prejeli,
predstavljajo pa tudi naše
molitve in prošnje, da naj
bi jim svetila »večna luč«.

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

Župnijski karitas Polzela
in Andraž vabita k sodelovanju v humanitarni akciji
ob prazniku Vseh svetih.
SKRB ZA CERKEV
Naprodaj bodo priložnostne nagrobne
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. ekološke Karitas sveče. Ponujale se
Andraž: Anclin, Andraž 31/a; Gaber- bodo še to nedeljo, 26. oktobra pred
šek, Andraž 31; Ločan, Andraž 52. vsemi mašami in po njih. Že v naprej
najlepša hvala!
Na Polzeli: Polzela.
Župnijska karitas Andraž se faranom
zahvaljuje za vse podarjene darove
v letošnji akciji 'Dar jeseni'.

