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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kdor je zvest v najmanjšem,
je zvest tudi v velikem,
kdor pa je krivičen v najmanjšem,
je krivičen tudi v velikem.
Noben služabnik ne more
služiti dvema gospodoma:
ali bo namreč enega sovražil
in drugega ljubil, ali se bo
enega držal in drugega preziral.
Ne morete služiti Bogu
in mamonu.«
(Lk 16,10.13)

Zahvaljen, Gospod, za priliko o
iznajdljivem oskrbniku. V marsičem
smo mu podobni. Tudi mi trgujemo
in kupčujemo, zazrti v mamona in
bleščavo posvetnih dobrin. Saj bi radi
služili samo tebi, a nas vabljivo udobje
spet in spet odvrne od tvojega križa.
Naš svet je svet pridobitništva,
ti nam ponujaš le blagre uboštva.
Tvoji zemeljski dnevi niso bili
nasičeni z vabami reklame,
mi pa se utapljamo v
sladkih ponudbah.
Samo zato te je
težko prepoznati
kot edino Resnico
tega sveta.

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
pripoved, kako nebeški Oče išče človeka, ki se je po prvem grehu skril
pred njim, in sprašuje: »Adam, kje
si?« (1 Mz 3,9). Oče išče otroke, ki so
daleč. Bog nas prvi išče. Morda je
naša izkušnja, da mi iščemo Boga, a
nas dejansko on vedno prvi išče. Pred
našim iskanjem je njegova ljubezen.

SLABE NAVADE

Neki stari učitelj se je
z učencem sprehajal po
gozdu. Nenadoma se je
ustavil in pokazal na štiri drevesa v
bližini. Prvo se je šele začelo prijemati
v zemljo, drugo se je že kar dobro ukoreninilo, tretje je bilo grm, medtem
ko je bilo četrto že pravo drevo.
Učitelj je svojemu mlademu spremljevalcu dejal: »Izpuli prvo.«
Fant ga je z lahkoto izpulil iz prsti.
»Sedaj pa izruvaj drugo.«
Oče je sina zagledal, ko je bil še daleč. Mladenič je ubogal, a tokrat naloga
ni bila tako lahka.
Očetov pogled je pogled ljubezni.
»Sedaj še tretje.«
To ni pogled, ki bi obsojal ali očital,
Fant je moral zbrati veliko moči in ga
ampak pogled, ki izraža usmiljenje.
močno prijeti z obema rokama, da ga
Ni pogled sodnika, ampak pogled, ki
je izkoreninil.
dviga in daje poguma.
»Sedaj pa,« je dejal modrec, »poskusi
»Oče se ga je usmilil; pritekel je, ga izruvati še četrto.«
objel in poljubil.« Spet igra oče glavno Deblo malega drevesa se je trdno drvlogo, saj je pritekel, ko je bil sin še žalo korenin v zemlji. Izredno težko
daleč, in ga pogledal z ljubeznivim je izruval drevo.
pogledom. Zopet Oče dela prve ko- »Podobno se dogaja z našimi slabimi
rake in išče sina. Trpi, ko ni sina, ker navadami, moj sin,« je govoril modrec.
prava ljubezen trpi odsotnost ljub- »Ko so še nove in sveže, jih z Božjo
ljenega. Kako globoko sporočilo! pomočjo izkoreninimo. Toda ko zaPrava ljubezen bo trpela. Ne gre za starajo, jih je težko izruvati.«
idealiziranje ljubezni, za neki romanDrobne zgodbe za dušo, 63
tičen pogled nanjo, ampak za realističen pogled. Zato najbolj odsevamo SLOMŠKOVA MISEL
Očeta, ko se bližamo sodobniku, ki
se pogosto znajde na pašnikih poni- Vsaka hiša ima svojo
žanja. Naša prijazna kretnja ga bo sončno in senčno stran.
Vsak človek ima svoje
dvignila, čeprav nas bo veliko stala, slabe in dobre lastnosti.
saj bomo morali prebroditi zagleda- Ni tako hudobnega,
nost vase. Ko bomo tega sposobni, da bi v kakšni reči dober ne bil.
bomo vedeli, da nas je dosegla Božja Pa tudi tako dober ni nobeden,
ljubezen.
da bi se kaj ne pregrešil.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

(bl. Anton Martin Slomšek)

18. 09. – 25. 09.

NEDELJA

*

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

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivano OGRAJENŠEK (1. obl.) in Antona
… za + Emila Milana GROBINA (30. dan)
* maš.: J.K., M.G.
POLZELA 10.30 … za + Milko in Franca PALIRJA ter starše PALATINUŠ
… za + Mihaela in Kristino SATLER (obl.)
… za + Jožeta JELENA (obl.)
… za + Srečka ROJNIKA (ob pogrebu)
* m.: J.K., J.B., M.G., Š.D.

PONEDELJEK * 19. 9. 2016

* Januarij, škof, mučenec * Teodor A., š.

POLZELA 7.00 … za vse + SLEMENJAKOVE

TOREK * 20. 9. 2016

* Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi kor. m.

ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana BIZJAKA in vse SEVČNIKARJEVE
POLZELA 19.00 … za + Milana, Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE, KRUMPAKOVE
… za + Petra PUNGARTNIKA (obl.), vnuka, ŠPRONGOVE

SREDA * 21. 9. 2016
POLZELA

* Matej (Matevž), evangelist, apostol * Marko iz M.

7.00 … za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA
… za + Matevža VOUKA

ČETRTEK * 22. 9. 2016

* maš.: J.K., J.B.

* Mavricij, mučenec * Pavel in Avguštin

ANDRAŽ 18.00 … za + Branka, Martino (obl.), Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA
POLZELA 19.00 … za + Srečka (Feniksa) BIZJAKA (1. obl.)
* maš.: SDB, M.G.

PETEK * 23. 9. 2016
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …
…
…

za
za
za
za

* Pij iz Pietrelčine, redovnik, spovednik * Lin, papež
+
+
+
+

rodbino GRIL (Roman obl.) in SEDOVŠEK
Slavka in Pavlo RESNIK
Stanislava ROMIHA
Jakoba ŠTRUKLJA (7. dan)
* maš.: SDB, J.B., M.G.

SOBOTA * 24. 9. 2016

* Anton Martin Slomšek, škof * Rupert Salzburški

POLZELA 19.00 … za + Bogdana BIZJAKA (obl.) in vse BAJHTOVE
… za + Andreja in Frančiško ŽGANK
… za + Srečka ROJNIKA (7. dan)
* maš.: SDB, M.G., J.B.

NEDELJA

*

25. 9. 2016 * 26. MED LETOM * SLOMŠKOVA

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ starše, srečo in zdravje v družini
+ Mitja (obl.), vse REHARJEVE, ŠMELCERJEVE
+ Jožeta CIGALETA in Marijo GOVEK
+ starše HRIBERNIK in sestre
* maš.: SDB, J.B., M.G.

Slovenščina, mila beseda naše matere,
naj nam bo ravno tako draga kakor zemlja,
na kateri je naša zibel tekla.

(bl. Anton Martin Slomšek)

OBVESTILA - VABILA

VEROUK 2016/17 - URNIK

Škofija Celje, Župnija Vojnik in Občina
Vojnik prirejajo oratorij o življenju in
v čast škofu Antonu Martinu Slomšku
za solista, mešane zbore, orgle in simfonični orkester (Jože Trošt). Oratorij
bo v nedeljo, 18. septembra, ob 17. uri
v župnijski cerkvi sv. Jerneja Vojnik.
Mladi iz župnije Sv. Jožef, Celje, bodo
to nedeljo 18. septembra, zvečer ob 19.
uri na ploščadi pred cerkvijo uprizorili
misterij, Bog kliče, Nika Kureta. Gre za
res pravo duhovno igro, vezano na
konkretne zgodovinske okoliščine
prve polovice prejšnjega stoletja, ki
nagovorijo, tako mlade kot starejše.
To nedeljo, 18. septembra, bo krščena
Lorena P., Polzela.
V soboto, 24. septembra je god bl. A.
M. Slomška. Molimo za kanonizacijo:
Nebeški Oče! Blaženi škof Anton Martin
Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov
zgled in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj in med seboj
napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane naše prošnje za
njegovo kanonizacijo. To prosimo po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
V soboto, 24. septembra, bo na Ponikvi
tradicionalno srečanje učiteljev, vzgojiteljev in katehetov. Geslo letošnjega
srečanja je: Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju pravičen.
SKRB ZA CERKEV

PEVSKI ZBOR 'CEKINČKI'

Vse stare in nove pevce vabim, da se
pridružijo COPZ »Cekinčki«. Vaje se
bodo pričele v petek, 23. septembra,
ob 16.00, v župnišču. Če termin komu
ne ustreza, pa bi se nam rad pridružil,
mi naj to sporoči. Mateja Stražar:
matejastrr@gmail.com, 031-749-140.
ROMANJE

V soboto, 1. oktobra, bo tradicionalno
župnijsko romanje »Po cerkvah sv.
Marjete«. Odhod avtobusa s parkirišča nasproti cerkvi na Polzeli ob
8.00. Cena: 25. €. Prijave!
Župnija Petrovče organizira ob 800
letnici ustanovitve dominikanskega
reda romanje v Bolonjo. Romanje bo
8. in 9. oktobra. Odhod iz Petrovč ob
5. uri. Cena: 90,00 €. Prijave: p. Vanči
Arzenšek, župnik.041/437-145,

Enodnevno romanje župnije Andraž
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. po Sloveniji bo v soboto, 15. oktobra.
Andraž: Meklav, Andraž 10/b, Meklav, Odhod izpred Doma krajanov ob 8.
Andraž 10/c. Polzela: Breg pri Polzeli. uri. Cena: 25 €. Prijave!

