Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo Berta Golob
8. november
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je prišla neka uboga
vdova, je vrgla dva novčiča,
kar je ena četrtinka.
In poklical je svoje učence
ter jim rekel: »Resnično,
povem vam: Ta uboga vdova
je vrgla več ko vsi,
kateri so metali v zakladnico.
Zakaj vsi so vrgli od tega,
česar imajo v izobilju,
ta pa je vrgla
od svojega uboštva vse,
kar je imela ...«
(Mr 12, 42-44)

Zahvaljujemo se ti, Gospod, za dar
tvojega trpljenja, s katerim nam
izbrisuješ grehe, ker si se s svojo
smrtjo daroval za nas.
Zahvaljen, da si živel med nami
učlovečen, da si se hranil z darovi
zemlje in nas učil posnemati
cvetje na polju in ptice pod nebom,
ki ne sejejo in ne žanjejo,
pa vendar živijo. Zahvaljen
za vse sadeže in
plodove, za mir
in vsakršno
blaginjo.

Pogosto pri vzgoji otrok ne žanjemo
sadov svojega dela. Velikokrat se
starši trudijo pri vzgoji, pa gredo
otroci po svoje. Podoben občutek
jalovosti imamo pri vsakdanjem
delu, enoličnih obveznostih ali ponavljajočih se dolžnostih. Kako težko
se je lotiti takih del! Kako težko je
sesti k učbeniku neljubega predmeta,
ko pa že »vemo«, da bomo za »veliko
truda« dobili slabo oceno. In še veliko
drugih dogodkov je v življenju, ko se
nam zdi, da je naše delo malo vredno,
mi pa nepomembni.
Pa je vendar naš napor pomemben,

kakor sta bila dragocena novčiča
uboge vdove. Ta dva sta pred ljudmi
malo veljala, saj ni šlo za veliko vsoto,
pred Bogom pa veliko, ker je uboga
žena ogromno žrtvovala. Bog namreč
gleda drugače kot človek: »Človek
namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod
pa vidi v srce« (1 Sam 16,7). Bog vidi
v našo notranjost in gleda na to, koliko smo se trudili. Bog gleda na naše
prizadevanje, pa čeprav se zdi skromno in nepomembno, kot na dar uboge
vdove: na zunaj je skromen, Bogu pa
je dragocen, ker je vanj položena
ogromna žrtev. Ljudem, nemalokrat
tudi duhovnikom, ki potožijo, da njihov trud ne rojeva želenih uspehov,
rečem, da nas Bog ne bo sodil po uspehih našega dela, ampak po trudu,
ki smo ga vložili vanj. Tudi naše delo
ali naš napor ni vreden toliko, kolikor
priznanja mu dajo ljudje, marveč
toliko, kolikor smo se potrudili ali
koliko napora smo vložili vanj.

ZAHVALA BOGU

Prosimo, naj Gospod tako obilno blagoslavlja naše skromne sposobnosti
in naj nam pomaga, da mu jih bomo
dali velikodušno na voljo.

V dobi tehnike, razvitega gospodarstva
in uspešnih trgovskih zvez se marsikomu zdi nesmiselno, da bi se Bogu
zahvaljeval ... Celo kmet, ki je bil včasih
tako odvisen od obnašanja narave,
Božje volje, zdaj bolj samozavestno
seje, dela in z gotovostjo zre koncu
leta naproti ... Na prvi pogled zares
izgleda, da se današnjemu človeku
na zahvalno nedeljo ni treba več
zahvaljevati. Ampak, ali ne gledamo
na vse stvari preveč površno? Ali se
nam res za nobeno stvar ni potrebno
zahvaljevati. Bogu? Smo res že tako
neodvisni od njega? Ne dajmo se
zaslepiti visoko razviti civilizaciji,
rekordnim številkam in statistikam
uspeha. Zemlje in njenih sil še zdaleč
nimamo v oblasti. Še vedno je vse v
rokah Stvarnika. Za skrivnostjo, ko se
namreč leto za letom poraja iz zemlje
novo življenje, ko vzkali seme in poženejo sadeži, ne stoji samo naše trdo
delo, ampak tudi ljubezniva in zvesta
Božja skrb. On nam končno daje vse,
s čimer moremo razpolagati in se
okoriščati. Nenazadnje nam je podaril
tudi življenje in možnost, da s svojo
glavo razmišljamo in z rokami delamo.
Zato mu tudi gre vsa zahvala. Naša
praznična daritev na zahvalno nedeljo
naj bo torej združena s tem, da se mu
zahvalimo za svoje življenje in vse, kar
z njim prejmemo. Vse to mu položimo
na oltar in mu recimo eno samo a
iskreno besedo: Hvala!

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Po: Bogoslužno leto B

Bog zna blagosloviti tudi človeško
nemoč, če je le naš namen pravi. To
zgovorno poudarja prvo berilo. Vdova iz Sarepte je imela malo moke in
olja, a je bila pripravljena to darovati
preroku, Božjemu poslancu. In Bog
je njeno žrtev obilno blagoslovil, saj
»moka v loncu ni pošla in olja v vrču
ni zmanjkalo« (1 Kr 17,16).

08. 11. – 15. 11.

NEDELJA

*

8. 11. 2015 * 32. MED LETOM, ZAHVALNA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Justino, Martina in Nado GABERŠEK
… za + Marijo, Anico in Ludvika VERDEVA
… za + Otmarja MAJHENIČA
* maš.: J.K., od. J.B., J.V.
POLZELA 10.30 … za + Vincenca, Angelo in ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Vinka VIDMAJERJA (obl.)
… za + Karlija ZAVRŠNIKA
… za + Marijo ANDREJC (1. obl.) * m.: L.S., od. J.R., J.B., M.G.
G. OLJKA 10.30 … za + Franca in Marijo PFEIFER
… v zahvalo
* maševala: J.K., od. Š.D.

PONEDELJEK * 9. 11. 2015 * Posvetitev lateranske bazilike
POLZELA 7.00 … za + Ivano KRAJNC

TOREK * 10. 11. 2015

* Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj

ANDRAŽ 16.00 … za + Branka, Martino, Ferdinanda, Frančiško BLAGOTINŠEK
POLZELA 17.00 … za + Jožefa PENCLJA

SREDA * 11. 11. 2015 * Martin (Davorin) iz Toursa, škof * Menas, pušč.
POLZELA

7.00 … za + Zdenko HRAŠAR

ČETRTEK * 12. 11. 2015

* Jozafat Kunčevič, škof, muč. * Emilijan (Milan)
POLZELA 17.00 … za + Stanka NOVAKA ml. in mamo Marijo
… za + Marijo KAČ (8. dan)
* maševala: J.K., od. J.V.

PETEK * 13. 11. 2015

* Stanislav Kostka, redovnik * Brikcij, škof

POLZELA 17.00 … za + Stanka in Anico KOŠEC
… za + Stanislava GROBELŠKA

SOBOTA * 14. 11. 2015

* maševala: J.K., od. J.V.

* Lovrenc Irski, škof * Jožef Pignatelli, redovnik

ANDRAŽ 16.00 … za + Maksimilijana JEZERNIKA, KOPRIVŠEKOVE,
BAJHTOVE in Bernardo ŠVAB
POLZELA 17.00 … za + Kristino, Avgusta, Frančiško, vse JUŽNOVE
… za 2 + Rudolfa in Frančiško ŠTAHL
* m.: J.K., od. M.G.

NEDELJA * 15. 11. 2015

* 33. MED LETOM * Albert Veliki, škof, c.u.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana BRUNŠKA in vse JURJEVČEVE
… za + Ivano in Antona OGRAJENŠKA
… za + Martina UMBREHTA
* maš.: J.K., od. J.B., J.V.
POLZELA 10.30 … za + Leopolda RANČIGAJA in Apolonijo ČRETNIK
… za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
… za + Mirka in Faniko PAVIČ
… za + Štefko PLAZNIK
* m.: L.S., od. J.R., J.B., M.G.
VIMPERK 15.00 … po namenu udeležencev

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 8. novembra, ob 15. uri bo v
Novi Cerkvi prejel diakonsko posvečenje bogoslovec Gregor Majcen. Ker
je v tem letu edini kandidat celjske
škofije za diakonat, smo še bolj veseli
in hvaležni, da ga imamo, in ga zato
še z večjim zaupanjem spremljajmo
z molitvijo.

KULTURA

Krajevni odbor Andraž in Turistično
društvo občine Polzela vabita to nedeljo, 8. novembra, na martinovanje
»Veselo z Martinom«, pri cerkveni
zidanici v Topolovcu. Zbirno mesto
na igrišču v Andražu ob 14. uri. Za
pijačo, hrano in prijetno razpoloženje bo poskrbljeno.

V ponedeljek, 9. novembra ob 18. uri
Vokalna skupina 'Draž'
bo v sejni sobi polzelskega župnišča
prireja v nedeljo, 15. nosrečanje članov ŽPS.
vembra, ob 17. uri, v cerkvi sv. Marjete
na Polzeli, večer črnskih duhovnih
V četrtek, 12. novembra ob 19. uri bo
pesmi. Sodelovali bodo tudi gostje.
srečanje zakonske skupine.
Dom sv. Jožefa nad Celjem vabi od
V nedeljo, 15. novembra ob 15. uri bo sobote, 14., do nedelje, 15. novembra
sv. maša tudi na Vimperku. Po njej bo na Simpozij o človeku, velikem Slotradicionalno družabno srečanje.
vencu, duhovniku in teharskem bePribližuje se praznik sv. Cecilije in z guncu, dr. Janezu Zdešarju. Naslov:
njo praznovanje pevcev, organistov V življenje in ne v Barbari rov.
in zborovodij ter srečanje zakoncev
- DAR JESENI 2015
jubilantov. Letos bo to v soboto, 21.
novembra. Vse, ki v letošnjem letu Župnijska Karitas Polzela zbira pridelke
obhajate katero od okroglih obletnic za ozimnico, namenjeno ljudem v stiski.
Prinesete lahko: sladkor, olje, moko,
poroke, vabim, da sporočite svojo
UVT mleko, konzerve, vložena živila,
udeležbo.
čebulo, jabolka, krompir, kupljena
živila z daljšim rokom uporabe, higienske pripomočke. Darujte, pripeljite!
Od 27. do 29. novembra bodo v Že- Večje količine lahko pridemo iskat na
limljah duhovne vaje za ministrante in dom. Tudi mali darovi nam veliko poministrantke. Prijave do 23. novembra menijo, zato smo pripravili posebne
vrečke, ki jih lahko po maši vzamete
na majcnov.dom@gmail.com.
domov. V tej vrečki prinesite svoj dar
SKRB ZA CERKEV
in ga položite pred oltar do nedelje
15. novembra. Za dar iskrena hvala!
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Anclin, Andraž 31/a, Gaber- Od 15. do 21. novembra bomo tudi
šek, Andraž 31, Ločan, Andraž 52. Na letos obhajali Teden zaporov. Moto:
Polzeli: Ločica ob Savinji.
»Nova in živa pot.«
DUHOVNE VAJE

