Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

ožji kruh

20. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In vzel je otroka,
ga postavil v sredo mednje
in ga objel ter jim rekel:
»Kdor koli sprejme
katerega izmed takih otrok
v mojem imenu,
mene sprejme;
in kdor mene sprejme,
ne sprejme mene,
marveč tistega,
ki me je poslal.«
(Mr 9, 36-37)

Naj ti izkažemo hvaležnost, Gospod,
ker nas svariš pred prepirljivostjo
in nas učiš modrosti.
Preveč smo podvrženi zavisti.
tebi pa je draga miroljubnost.
Premalokrat te prosimo,
da nam stoj ob strani,
zato bodi zahvaljen,
da prihajaš naproti,
še preden se
samo zavemo
svoje nebogljenosti.
Hvala za varnost
v tvojem zavetju,
hvala za dar miru.

Kristus v evangeliju ponovno napove,
da bo »izročen v človeške roke in ga
bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo
po treh dneh vstal« (Mr 9,31). Učence
tako pripravlja na osrednji dogodek
svojega življenja – veliko noč. Samo
od sebe se zastavlja vprašanje, le zakaj
so se ljudje zarotili proti Kristusu. Zakaj so mu povzročili toliko trpljenja
in toliko zla in na njem pokazali toliko
sovraštva, da so ga umorili? Ravnanje
ljudi je še toliko bolj nerazumljivo,
ker vemo, da je Kristus utelešena
ljubezen nebeškega Očeta, da je tako
ljubil človeštvo, da se njegova ljubezen
ni ustavila niti pred žrtvijo.

Lahko bi rekli, da znani rek ne drži
vedno: »Ljubi, da boš ljubljen.« Ko pa
sem samo jaz srečal že toliko ljudi,
ki so doživeli nasprotno: starše, ki
so vse naredili za otroke, pa niso
prejeli niti najmanjše zahvale. Ljudi,
ki so toliko storili za druge, pa niso
doživeli niti hvaležnosti, kaj šele povračila. Človek, ki bo ljubil zato, da bo
ljubljen, bo prej ali slej razočaran in
lahko celo zagrenjen. Zato se raje
ravnajmo po besedah: Ljubim, ker
sem ljubljen. Ker me Bog ljubi, ljubim
druge.

OTROK EVANGELIJA

Gospod, jaz naj bom
otrok evangelija?
Gospod, jaz, ki rad
zapovedujem in si druge podrejam,
kot se mi pač ljubi?
Jaz, ki hočem biti največji?
Jaz, ki sem svojeglav in rad prisilim
druge, da so tiho,
da najprej mene poslušajo?
Jaz, ki planem v jezi, da bi drugi
popustili mojim muham?
Zares jaz, Gospod?
Gospod, naredi iz mene otroka
Kristjani prihajamo v cerkev in k za- evangelija.
kramentom, da obnavljamo spomin Vzemi me v svojo šolo!
na to, kako smo dragoceni Bogu in Nauči me tvoje zapovedi, po kateri
kako nas ljubi in se učimo pri Kristu- se na prvem mestu ljubi Boga
sovi darujoči se ljubezni, da jo lahko in na prvem mestu služi svojemu
potem darujemo drugim. Samo lju- bližnjemu.
bljeni ljubimo. In ker sem ljubljen, Nauči me, da bom pozorno poslušal
zmorem ljubiti prvi.
tvojo besedo,
V današnjem evangeliju se učenci ki hoče spremeniti moje življenje!
prepirajo med seboj, kdo med njimi Vzgajaj me proč od ošabnosti in laži!
je največji (prim. 34). In za »stolčke« Pouči mojega duha, da iščem samo
se prepirajo tik za tem, ko jim Kristus tebe in ti sledim z vsem srcem.
razodene, da jih tako ljubi, da bo šel Gospod, kako rad bi bil otrok
v smrt zanje … Na njihove 'karierske' evangelija!
načrte tako Kristus pravi »… kdor meA. Hari, Srečanje z Jezusom danes
ne sprejme«. Kdor resnično sprejme
Kristusa v svoje srce in na sebi izkusi
Božjo ljubezen, bo sposoben velikih Moja ušesa so gluha,
stvari. Sposoben bo narediti prvi ko- ne morem slišati tvojega glasu.
rak do drugega in sprejeti tisto, česar Moj pogled je zamegljen,
sicer ne bi zmogel. Sposoben se bo ne morem videti tvojih znamenj.
odpovedati prvemu mestu, ne da bi
bil zaradi tega zagrenjen, saj je prej Samo ti mi lahko odpreš ušesa,
okusil »kako dober je Gospod« (Ps izostriš pogled in očistiš moje srce.
34,9 in 1 Pt 2,3) in kako »močna je do Nauči me sedeti ob tvojih nogah
nas njegova ljubezen« (Ps 117,2).
in poslušati tvojo besedo. Amen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

John Henry Newman

20. 09. – 27. 09.

NEDELJA * 20. 9. 2015
POLZELA
7.00
ANDRAŽ
9.00

POLZELA 10.30 …
…
…
…
G. OLJKA 15.30 …

* 25. MED LETOM * Andrej Kim Tae

za + Jakoba, Nežo, Ivanko ČÉDE, Štefana VEBRA
za + Milko, Franca PALIRJA, starše PALATINUŠ
za + Antona MEŠIČA.
po namenu družine KAMŠAK
m.: L.S., od. Š.D., J.B., J.R.
po namenu gibanja POT

PONEDELJEK * 21. 9. 2015 * Matej (Matevž), evangelist, apostol
POLZELA 7.00 … za + Angelo ULAGA (1. obl.)
… za + Matevža VOUKA
* maševala: J.K., od. J.B.
ANDRAŽ 16.00 … za + Ivano OGRAJENŠEK (pogrebna)

TOREK * 22. 9. 2015

* Mavricij, mučenec * Pavel in Avguštin

ANDRAŽ 18.00 … za + Branka, Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠEK
POLZELA 19.00 … za + Radota TROBINA in vse sorodnike
… za + Marjana ŠKOBERNETA in Ano
* m.: J.K., od. J.B.

SREDA * 23. 9. 2015 * Pij iz Pietrelčine, redovnik, spovednik
POLZELA 7.00 … za + Bernardo ŠVAB (8. dan)
… za + Marijo JOŠOVC (obl.)
… za blagoslov in božje varstvo

* maš.: J.K., od. Š.D., J.R.

ČETRTEK * 24. 9. 2015

* Anton Martin Slomšek, škof * Rupert Salz.
POLZELA 19.00 … za + Andreja in Frančiško ŽGANK (obl.)
… za + Milana CIMPERMANA (obl.)
* maševali: J.K., od. J.B., Š.D.
… za + Frančiško BAŠ (8. dan)

PETEK * 25. 9. 2015
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

* Sergij Radoneški, menih * Firmin, škof, muč.
za
za
za
za

SOBOTA * 26. 9. 2015
POLZELA 19.00 …
…
…
…

za
za
za
za

+
+
+
+

Darinko PLASKAN
Marijo in Rastislava SLOKARJA
Stanislava ROMIHA in sorodnike
Roberta LEKŠETA
* maš.: J.K., od. J.B., Š.D.

* Kuzma in Damijan, mučenca * Nil Rossanski, red.
+ Franca OTOREPEC in Erno SMOLE
+ Kristino in ostale JUŽNOVE
vse + ANŽELAKOVE
+ Angelo CIZEJ
* maševali: J.K., od. Š.D., J.R., J.B.

NEDELJA * 27. 9. 2015
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 …
9.00 …
…
10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za
za

* 26. MED LETOM, SLOMŠKOVA, ekumenska

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Marijo JELEN - JANEZOVO
vse + LESKOVŠEKOVE
* maševala: J.K., od. J.R.
+ Mitja REHARJA (obl.), vse REHARJEVE, ŠMELCERJEVE
+ Jožefo, Ivana HRIBERNIKA, hčeri Jožico, Anico
+ Jožeta CIGALETA in vse iz družine GOVEK
+ Gabrijelo KOLŠEK (1. obl.) * m.: L.S., od. Š.D., J.B., J.R.

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 21. septembra dopoldne
bo na Polzeli krvodajalska akcija - v
prostorih pod župnijsko cerkvijo.
V torek, 22. septembra, ob 20 uri,
sestanek Župnijske karitas Polzela.
V petek 25. septembra ob 19.uri bo
sestanek Župnijske Karitas Andraž.
V soboto, 26. septembra, od 8.30 do
15. ure, bo 'Slomškov dan na Ponikvi'
– srečanje učiteljev, vzgojiteljev in
katehetov. Sv. mašo ob 8.30 bo daroval
nadškof, msgr. Stanislav Zore.
27. septembra je Slomškova
nedelja. 'V sorazmerno kratkem življenju (1800-1862)
je toliko naredil na verskem,
duhovnem, vzgojnem, kulturnem in narodnostnem področju,
da ostaja nepozaben in neizbrisen v
zgodovini našega naroda in Cerkve.
Glavni shod bo v župniji A.M. Slomška
v Celju, ob 15. uri. Somaševanje ob 16.
uri bo vodil škof Stanislav Lipovšek.
PETJE

DOBRODELNOST

Dr. Stanislav Lipovšek, naš škof piše:
Pripravljamo se na prihod beguncev.
Zavedamo se, da jih bo prišlo mnogo,
za kar bodo naše dosedanje moči premalo. Zato si želimo k sodelovanju
povabiti vse, ki ste pripravljeni zavihati rokave pri razdeljevanju hrane,
oblačil in drugi pomoči. Kdor želi, naj
se obrne na najbližjo Župnijsko ali
Škofijsko Karitas.

Mešani cerkveni pevski zbor Andraž KULTURA
vabi v svoje vrste nove člane. Kon- V nedeljo, 27. septembra vabljeni na
taktirajte zborovodja Jožeta.
svečani koncert Helene Blagne, ki bo
Tradicionalno jesensko romanje 'Po ob 17.00 uri na odprtem prizorišču
Gradu Komenda. Na koncertu bo socerkvah sv. Marjete' bo letos v soboto,
deloval MePZ Oljka Polzela in MePZ
10. oktobra. Cena za prevoz, kosilo in
Sv. Jožefa Delavca Rače. Od vsake
še kaj: 25. €. Prijave pri župniku.
vstopnice bosta 2 evra namenjena
potrebam Šolskega sklada OŠ Polzela.
SKRB ZA CERKEV
Vstopnice lahko kupite tudi v nedeljo
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 27. septembra, na dan prireditve po
V Andražu: Cehner, Andraž 110 in drugi sveti maši. Info.: D. Sternad
Verdev, Andraž 110/a. Polzela: Breg. Pražnikar, 041 212 456;

