Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
11. september

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kdo izmed vas,
ki ima sto ovac in
eno izmed njih izgubi,
ne pusti devetindevetdesetih
v puščavi in ne gre
za izgubljeno,
dokler je ne najde?
In ko jo najde, jo vesel
zadene na svoje rame;
in ko pride domov,
skliče prijatelje in sosede
in jim pravi: ‚Veselite se
z menoj, zakaj našel
sem svojo ovco,
ki se je bila izgubila.‘«
(Lk 15,5-6)

Dobri Jezus, hvala ti,
ker si razumevajoč in usmiljen.
Vsi, ki nas v našem vsakdanu
gledajo in srečujejo,
naj v nas vidijo tebe
in tvoje usmiljenje.
Pomagaj nam,
da bomo postali
živa priča
tvoje ljubezni.
Amen.

Kako je vsak človek Bogu dragocen
in kako vsakega išče, govorita priliki
o izgubljeni ovci in izgubljeni drahmi
(Lk 15,1–10). Vrhunec te skrbi pa se
pokaže v priliki o izgubljenem sinu,
zlasti v opisu sinove vrnitve domov:
»Ko je bil sin še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil; pritekel je, ga
objel in poljubil« (Lk 15,20).
V enem samem stavku odseva absolutnost Božje ljubezni. Besede »ko je
bil sin še daleč povedo«, da se ljudje
z grehom oddaljimo od Boga. Toda
Bog vidi grešnika, kakor vidi oče sina,
tudi ko je ta daleč od njega, saj ljubezen ne pozna razdalje. Ni kraja na
tem svetu, do koder ne bi segla Božja

ljubezen. Sveto pismo je ena sama
KLIČEŠ ME
pripoved, kako nebeški Oče išče čloVerujem, Gospod, da me
veka, ki se je po prvem grehu skril
kličeš za srečo, v novo
pred njim, in sprašuje: »Adam, kje
si?« (1 Mz 3,9). Oče išče otroke, ki so
življenje, za nebesa, ki se
daleč. Bog nas prvi išče. Morda je
začenjajo že na zemlji;
naša izkušnja, da mi iščemo Boga, a za posebno nalogo in na določeno
nas dejansko on vedno prvi išče. Pred mesto v življenju, k ljudem in v
našim iskanjem je njegova ljubezen. skupnost, ki seže do nebes.
Oče je sina zagledal, ko je bil še daleč. Verujem, Gospod, da me kličeš,
Očetov pogled je pogled ljubezni. toda tvojega klica pogosto ne slišim.
To ni pogled, ki bi obsojal ali očital,
Daj, da bi te slišal in razumel.
ampak pogled, ki izraža usmiljenje.
Vabi me, naj te iščem in najdem.
Ni pogled sodnika, ampak pogled, ki
Zbudi
moje hrepenenje, da bi te
dviga in daje poguma.
sprejemal tam, kjer sta dva ali trije
»Oče se ga je usmilil; pritekel je, ga zbrani v tvojem imenu.
objel in poljubil.« Spet igra oče glavno
vlogo, saj je pritekel, ko je bil sin še Pošiljaj mi ljudi, ki mi bodo govorili
daleč, in ga pogledal z ljubeznivim resnico o tebi, da bom od tebe slišal
pogledom. Zopet Oče dela prve ko- resnico o sebi, o sreči, o novem
rake in išče sina. Trpi, ko ni sina, ker življenju in nebesih, ki se začenjajo
prava ljubezen trpi odsotnost ljub- že na zemlji. Amen.
ljenega. Kako globoko sporočilo!
Prava ljubezen bo trpela. Ne gre za ZNAMENJA PRI MAŠI
idealiziranje ljubezni, za neki roman- Pomešanje koščka hostije s
tičen pogled nanjo, ampak za realisKristusovo krvjo
tičen pogled. Zato najbolj odsevamo
Očeta, ko se bližamo sodobniku, ki Od razlomljene hostije duhovnik majse pogosto znajde na pašnikih poni- hen košček spusti v kelih. S tem želi
žanja. Naša prijazna kretnja ga bo poudariti edinost Cerkve pri Kristudvignila, čeprav nas bo veliko stala, sovi daritvi in povezanost s papežem
saj bomo morali prebroditi zagleda- in škofi. Tu lahko vidimo in začutimo
nost vase. Ko bomo tega sposobni, resničnost vesoljne Cerkve. V malem
bomo vedeli, da nas je dosegla Božja koščku je navzoč sleherni vernik.
Ko vsi duhovniki po svetu odlomijo
ljubezen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem košček hostije, v kateri smo navzoči
vsi verni, smo povezani v neizmerno
moč medsebojne edinosti. To drobno
Delajmo zvesto, čeravno nam nihče in skoraj neopazno dejanje nas pona roke ne gleda. Bog nas vidi, on
veže v skupnost kristjanov, v živo
bo naš plačnik.
(bl. A. M. Slomšek) Cerkev.

11. 09. – 18. 09.

NEDELJA

*

11. 9. 2016 * 24. MED LETOM * KRIŽEVA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana KRAJNCA (obl.), TANJŠEKOVE, REPINOVE
… za + Marijo, Ivana JELENA - JANEZOVA, Marijo MARHART
POLZELA 10.30 … za + Štefko in Jerneja VASLETA
* maš.: J.K., M.G.
… za + Romea TAVČERJA
… za + Riharda LESNIKA
… za + Frančiška ZUPANA (7. dan)
* maš.: J.K., M.G., S.P., Š.D.
G. OLJKA 10.30 … za + Jožeta, Milko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE
(slovesnost ob križevi nedelji)
mašuje g. Slavko P.
G. OLJKA 15.30 … po namenu skupine družin gibanja Pot

PONEDELJEK * 12. 9. 2016

* Marijino ime * Ticijan, mučenec * Gvido

POLZELA 7.00 … za + Bernardo ŠVAB (1. obl.)

TOREK * 13. 9. 2016
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…

za
za
za
za

* Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj
+ Alojzijo DREV in vse KOŠKOVE
+ Frančiška KORENA (30. dan)
+ Antona KOKOVNIKA (obl.) in Rozalijo
+ Cvetko DEDIČ

SREDA * 14. 9. 2016

* maš.: J.K., Š.D.

* Povišanje sv. Križa * Janez Gabrijel Dufresse

7.00 … za + Avgusta PLASKANA (7. dan)
… za + Frančiško BAŠ (1. obl.)

POLZELA

* maš.: J.K., M.G.

* maš.: J.K., J.B.

ČETRTEK * 15. 9. 2016
POLZELA
POLZELA

* Žalostna Mati Božja * Valerijan, mučenec
18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
19.00 … za + Marjana PEHARDA (8. dan)
… za + ANŽELAKOVE
* maš.: J.K., M.G.

PETEK * 16. 9. 2016

* Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca
ANDRAŽ 18.00 … za + VRABIČEVE
POLZELA 19.00 … za + Terezijo PAINKRET in Tilna KLOKOČOVNIKA
… za + Ljudmilo in Alojza HOJNIKA
* maš.: J.K., J.B.
… molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim

SOBOTA * 17. 9. 2016
ANDRAŽ
POLZELA

* Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj
10.00 … v dober namen (Hubertova)
19.00 … za + Jožeta in Faniko ZAGORIČNIK
… za + Marijo VIDMAJER

NEDELJA

*

* maš.: J.K., M.G.

18. 9. 2016 * 25. MED LETOM * Jožef Kupertinski, d.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivano OGRAJENŠEK (1. obl.) in Antona
+ Emila Milana GROBINA (30. dan)
* maš.: J.K., M.G.
+ Milko in Franca PALIRJA ter starše PALATINUŠ
+ Jožeta JELENA (obl.)
* maš.: J.K., J.B.

OBVESTILA - VABILA

VEROUK 2016/17 - URNIK

Zakrament sv. zakona nameravata
skleniti: ženin Tomaž Bučar, Štore in
nevesta Anamarie Kolšek, Polzela.
To nedeljo, 11. septembra, začenjamo
veroučno leto 2016/17. Objavljeni
urnik je okviren. Morda bo prišlo do
manjših popravkov. Molitev otrok:
Bog, Tolažnik Sveti Duh, v novem veroučnem letu nam razsvetli pamet,
da se bomo lahko učili, kar nam je potrebno za sedanje življenje in večnost.
Vodi naša srca, da bomo starše in
katehete spoštovali, ljubili in poslušali. Utrdi nam voljo, da bomo njihove
nauke in opomine radi spolnjevali.
Odvrni od nas vse, kar te žali, in navdihuj nas k vsemu, kar je tebi všeč.
Daj našemu delu svoj blagoslov ...
Ta nedelja, 11. septembra, je križeva.
Ob 10.30 dodatna maša na Gori Oljki.
V torek, 13. septembra, bo v prostorih
Malteška cesta 23 sestanek članov
Župnijske karitas Polzela.

STIČNA 2016

V soboto, 17. septembra bo v Stični
spet srečanje mladih. Organiziramo
posebni prevoz: izpred Doma krajanov Andraž ob 7.00; izpred cerkve
na Polzeli ob 7.15. Prispevek za podporo Stični in prevoz je 10 € (kdor
zmore). Prijave pri katehistinji Andreji ali župniku j.kovacec@gmail.com.
ROMANJE

V nedeljo, 18. septembra, bo krščena V soboto, 1. oktobra, bo tradicionalno
Lorena P., Polzela.
župnijsko romanje »Po cerkvah sv.
Škofija Celje, Župnija Vojnik in Občina Marjete«. Prijave že sprejemamo.
Vojnik prirejajo oratorij o življenju in Odbor za posvetitev Jezusovemu in
v čast škofu Antonu Martinu Slomšku Marijinemu Srcu ter Aritours vas vaza solista, mešane zbore, orgle in sim- bita na romanje »Z Marijo romarico
fonični orkester (Jože Trošt). Oratorij 'domov' v Fatimo«, od 17. do 19. okt.
bo v nedeljo, 18. septembra, ob 17. uri
v župnijski cerkvi sv. Jerneja Vojnik. SLOMŠKOVA MODROST
V mladosti imaš začeti kaj si
SKRB ZA CERKEV
pritrgovati in potrpeti, da boš
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. odrastel zdrav in srčen korenjak,
Andraž: Lovska družina. Polzela: Breg ne pa mehkužen meglenjak.
pri Polzeli.
(bl. Anton Martin Slomšek)

