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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus ga je nagovoril:
»Kaj hočeš,
da naj ti storim?«
Slepi mu je rekel:
»Rabbuní, da spregledam!«
In Jezus mu je rekel:
»Pojdi, tvoja vera
te je ozdravila.«
In brž je spregledal
in šel po poti za njim.
(Mr 10, 51-52)

Hvala ti, Veliki duhovnik, ker imaš
sočutje z našimi slabostmi.
Z zaupanjem se obračamo nate v
svojih stiskah in bolestih,
v zaupanju ti priznavamo svojo
grešnost, ker vemo, da nam boš
naklonil milost kesanja in prerojenja.
Zahvaljen za očeta na zemlji,
za pastirja tvoje črede.
Zahvaljen za vso
brezmejno dobroto.
Verujemo in
zaupamo vate,
v tvojo pravičnost
in odpuščanje.
Berta Golob

Družboslovci danes govorijo o delni
pripadnosti. Ljudje nikomur ne pripadajo več celostno in imajo zato več
identitet. To se opaža tudi v verskem
življenju. Uradno so člani Cerkve, a
ne sprejemajo v vsem tega, kar uči,
in se še manj držijo vseh njenih predpisov. Podobno se kaže v različnih
novodobskih gibanjih, ki vzamejo iz
različnih tradicij tisto, kar jim prija in
sestavijo neko novo celoto všečnih
stvari.
Evangelij o slepem Bartimaju pa je
pripoved o poklicanosti nekoga, ki se

popolnoma odloči za Boga. Ne gre samo za poročilo o ozdravljenju slepote,
ampak za primer popolne odločitve
za Kristusa. Bartimaj je dlje časa vpil
in ni obupal, ko ga Kristus prvič ni
slišal. S tem nas uči, naj tudi v duhovni
suši vztrajamo v molitvi. Mnogi ljudje
v takih primerih nehajo moliti ali pa
opustijo mašo. Tako je postala že kar
splošna praksa, da eno nedeljo pridejo k maši, dve pa ne. Tako ravnanje
je napačno. Treba je vztrajati v redni
molitvi in obisku maše, saj bo duhovna suša prešla in spet bomo okusili
blagodejnost Gospodove bližine.
Kristus namreč sliši glas, se ustavi in
da poklicati slepega. V tem dogodku
se pokaže prava podoba Boga, ki sliši
vpitje človeka v stiski in se mu bliža.
Bartimaj »je odvrgel plašč, skočil
pokonci in pohitel k Jezusu«. Plašč
je bil beraču vse: vanj se je zavil ponoči (postelja) ali pokril pred dežjem
in mrazom (hiša). Ko ga odvrže, nakaže, da zapušča vse, kar ima, in gre
za Jezusom! Ko mu drugi rečejo, da
ga Jezus kliče, bi slepi lahko menil, da
ga imajo za norca in se bodo naslajali
nad njegovim spotikanjem, ko bo hitel
naproti Kristusu, kakor so najbrž že
kdaj storili. Vendar popolnoma zaupa
Gospodovemu klicu.
Bartimaj se spreobrne, saj se odloči
za hojo za Kristusom. Naj stane kar
hoče, on gre za Njim. Posnemajmo ga!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ČE BI ZNALI GLEDATI

Če bi znali gledati
življenje z Božjimi očmi, bi videli,
da na svetu ni nič nesvetega,
ampak nasprotno, da vse sodeluje
pri graditvi Božjega kraljestva.
Biti veren torej ne pomeni samo
povzdigovati oči k Bogu,
da bi o njem premišljevali,
temveč gledati tudi na zemljo,
toda s Kristusovimi očmi.
Če bi Kristusu pustili,
da prešine vse naše bitje,
če bi imeli oči dovolj čiste,
svet za nas ne bi bil več ovira,
ampak nenehno povabilo, naj
delamo za Očeta, da bi po Kristusu
prišlo na zemljo njegovo kraljestvo,
kakor je v nebesih.
Prositi moramo Boga za vero,
da bi znali gledati življenje.
Če bi znali gledati življenje z
Božjimi očmi, bi vse življenje postalo
znamenje, bilo bi kot neštevilni
migljaji ljubezni Stvarnika, ki išče
ljubezen svoje stvari.
Oče nas je postavil na svet,
pa ne zato, da bi hodili po njem
z zaprtimi očmi, ampak zato, da bi
šli za njim po sledi, ki jo je zapustil
v stvareh, dogodkih in ljudeh.
Da bi spregledali!
Da bi v vsem odkrivali Boga.
Niso potrebne dolge molitve,
da bi v najbolj drobnih opravkih
svojega vsakdana življenja odprli
oči, se prijateljsko nasmehnili
Kristusu in stopili za njim.
Po: M. Quist, Molitve

25. 10. – 01. 11.

NEDELJA * 25. 10. 2015
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

7.00 …
9.00 …
…
…
…
…
10.30 …
…

* 30. MED LETOM, ŽEGNANJSKA

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Marijo JELEN in vse SMREČNIKOVE
za + Pavlo, Franca ZABUKOVNIKA, vse TOMAZLNOVE
za + Marijo JELEN - JANEZOVO
za + Martina UMBREHTA
* m.: J.K., od. J.R., J.B., Š.D.
med mašo sprejem in potrditev novih ministrantov
za + Primoža TEICHMEISTRA
za + Ivana ŽGANKA
* maševala: L.S., od. J.V.

PONEDELJEK * 26. 10. 2015 * Rustik, škof * Demetrij Solunski, muč.
POLZELA 7.00 … za + Stanka in Anico KOŠEC

TOREK * 27. 10. 2015

* Sabina Avilska, muč. * Evalist, papež

POLZELA 17.00 … za vse + TAVČARJEVE in Franca TERČAKA (obl.)
… v dober namen
* maševala: J.K., od. J.R.

SREDA * 28. 10. 2015 * Simon in Juda Tadej, apostola * Fidelis, muč.
POLZELA 7.00 … za + Antona KUHARJA (obl.)
… za + Antona MEŠIČA

* maševala: J.K., od. J.B.

ČETRTEK * 29. 10. 2015

* Mihael Rua, duh. red. * Ermelinda, devica
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Antona VAŠLA
… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice

PETEK * 30. 10. 2015

* Marcel, muč. * Angel iz Acria, redovnik

POLZELA 17.00 … za + Marjana ŠKOBERNETA in Ano
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 31. 10. 2015

* Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof * Alfonz R.

POLZELA 17.00 … za + Janeza in Ano CVENK (obl.)
… za + Ivanko VAŠL (obl.) in starše
… za + Angelo CIZEJ
* maševala:

NEDELJA * 1. 11. 2015
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

7.00 …
9.00 …
…
10.30 …
…
13.00 …
…
15.00 …
…
17.00 …

J.K., od. J.V., M.G.

* VSI SVETI * Vigor, škof

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Damjana JEZERNIKA
za + Cirila SITARJA (obl.)
* maševala: L.S., od. J.B.
za + Antona, Ano LUKNER, Antonijo TRBEŽNIK
za + Srečka BIZJAKA
* maševala: J.K., od. J.R.
za vse + imenovane v 'spominih'
po maši 'spomini' in obred na pokopališču
za + Dragico TURKUŠ in Vesno SIVEC
po maši 'spomini' in obred na pokopališču
molitev v cerkvi za rajne

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 25. oktobra, bo v Andražu
krščena Tia J., Andraž, na Polzeli pa
Nina R., Šempeter in Larisa G., Orla vas.
To nedeljo, 25. oktobra, ob 18. uri bo
v cerkvi sv. Jožefa v Celju srečanje
in pogovor z misijonarjem Pedrom
Opeko, ki je te dni na obisku v Sloveniji. Tudi ob tej priliki bo mogoče za
misijonarja oddati prostovoljnih dar.
Od ponedeljka, 26., do srede, 28. oktobra, bodo v Domu sv. Jožefa v Celju
duhovne vaje za ministrante. Voditelj:
Marko Rakun. Pričetek v ponedeljek
ob 9. uri, sklep v sredo s kosilom.
Od tega torka naprej do spremembe
v marcu 2016 bodo na Polzeli večerne
maše ob 17. uri.
V nedeljo, 1. novembra bosta tudi popoldanski maši: v Andražu ob 13. uri,
na Polzeli ob 15. Po utečeni navadi
se zaključita z molitvijo spominov
in odhodom na pokopališče, kjer bo
blagoslov grobov.
'Spomine' za rajne sprejemamo po
ustaljeni praksi in načinih. Zaradi
bližine praznika letos tudi po e-pošti.
Mladi ste vabljeni, da se prijavite na
Taizejsko evropsko srečanje mladih,
ki bo letos v Valenciji v Španiji. Cena
155 €. Več na www.drustvo-skam.si.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Umbreht, Andraž 63/c,
Rosenstein, Andraž 111/a. Na Polzeli: Polzela.

APOSTOLAT MOLITVE

NOVEMBER
Splošni: Da bi bili odprti za
osebno srečanje in dialog z
vsemi, tudi s tistimi, ki so
drugačnega prepričanja.
Misijonski: Da bi pastirji Cerkve z
globoko ljubeznijo spremljali svojo
čredo in ji vlivali novega upanja.
Slovenski: Da bi v življenju svetnikov
prepoznavali zgled, v občestvu z njimi
povezavo, po njihovi priprošnji pa
dobivali pomoč.
DOBRODELNOST

Župnijska karitas Polzela vabi k sodelovanju v humanitarni akciji ob Vseh
svetih. Še to nedeljo, 25. oktobra pred
vsemi mašami in po njih bodo na
razpolago ekološke Karitas sveče.
Bog daj zdravja na duši in na telesu
vsem donatorjem in darovalcem za
pomoč ljudem v stiski!
Župnijska Karitas Andraž bo za Vse
svete prodajala sveče po ceni 1,20 €.
Sveče bodo na razpolago pred cerkvijo, to nedeljo 25. oktobra po sveti
maši. Lepo Vas prosimo za pomoč in
se že v naprej zahvaljujemo!
RAZNO

Naslednjo nedeljo, 1. novembra, bodo
zaradi praznika v Andražu odpadla
redna merjenja krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Na meritve lepo
vabljeni spet v nedeljo 6. decembra,
ob 8. uri.
Pratika 2016 ............................... 5,50 €
Marijanski koledar 2016 ....... 2.00 €

