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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Abraham mu je rekel:
‚Sin, spomni se, da si v svojem
življenju prejel dobro in
prav tako Lazar húdo;
zdaj se tukaj veseli, ti pa
trpiš. In vrh tega je med nami
in vami narejen velik prepad,
da tisti, ki bi hoteli od tod
priti k vam, ne morejo;
pa tudi od ondod ne morejo sem.‘
In rekel je: ‚Prosim te torej, oče,
pošlji ga v hišo mojega očeta;
imam namreč pet bratov
in naj te posvari, da tudi oni
ne pridejo v ta kraj trpljenja.
(Lk 16,25-28)

Zahvaljen, Gospod, da nas učiš biti
zadovoljen z malim in nam daješ za
zgled Lazarjevo potrpežljivost.
Ko nas mika bogastvo in prekipevamo
od zdravja, nas spominjaš na trpine,
da bi delili z njimi obilje svoje sreče.
Če nas prizadene gorje, nam to
zaračunaš v dobro.
Oteti večnega trpljenja
se v človeški majhnosti
veselimo tvoje
Božje
vsemogočnosti.

Blažena mati Terezija je pripovedovala, da je bila v Bombaju konferenca
o revščini. »Ko sem prišla na kraj
srečanja, sem prav nasproti vhoda,
kjer je več kot sto ljudi razpravljalo
o problemu lakote, našla umirajočega
človeka. Vzela sem ga v naš dom za
umirajoče, kjer je umrl zaradi lakote,
medtem ko so ljudje v konferenčni
dvorani govorili, kako bodo v petnajstih letih pridelali toliko hrane, toliko
tega in toliko onega živila …« Učeni

udeleženci konference so pri vratih
imeli človeka, ki je bil potreben njihove pomoči. Tudi »pri vratih« (Lk
16,20) bogataša iz današnjega evangelija je ležal revež, naveden prav z
imenom – Lazar. Ni bil deležen pozornosti, celo psi so imeli z njim več
usmiljenja kot bogataš. Ta je najbrž
imel velike načrte in ustvaril velike
stvari, o čemer pričata njegov visoki
položaj in bogastvo, a je prezrl stisko
konkretnega človeka.
Taka nevarnost preži na vsakega človeka. Kdo ne pozna ljudi, ki govorijo,
da bi radi šli med najbolj revne in
zapuščene ter jim pomagali? Hočejo
pomagati pri velikih projektih in
zasedati vidna mesta v humanitarnih
organizacijah, obenem pa niso sposobni prijaznosti v družini, na delovnem mestu ali v soseski, bežijo od
zakonca in otrok ter ta beg »oblečejo«
v plašč plemenitosti.
»S prijateljicami smo bile na dopustu,
obiskale smo tudi cerkev. Kako lepo
je bilo!« mi je pripovedovala neka
gospa. Ne vem, ali sem ravnal prav,
ko sem ob njenih besedah molčal in
ji nisem odgovoril, da bi bilo bolje, če
bi šla na dopust z možem in otroki
ter bi te peljala v cerkev. Morda bi ti
prav po njeni odprtosti in konkretnih
dejanjih prijaznosti najbližji lahko
spoznali Boga? Kolikokrat ljudje napačno menimo, da se bomo po izrednih dogodkih približali Bogu.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Prenapeta struna poči in
prenapeta beseda slabo opravi.
Ne ženi previsoko nobene reči!

PAPEŽ V MARIBORU

»Danes se posebej veselim
z vami, ker bom razglasil
za blaženega škofa Antona
Martina Slomška. On je
znamenje svetosti Cerkve na Slovenskem, priča Boga, ki vedno deluje
sredi svojega ljudstva in v vsakem
času in kraju kliče k evangeljski popolnosti in apostolski dejavnosti.«
S temi besedami je pozdravil papež
Janez Pavel II. množico (okoli 200 tisoč ljudi), zbrano na Betnavski poljani
pri Mariboru 19. septembra 1999.
Namen njegovega drugega obiska
pri nas je bil prav ta, da Slovencem
'podari' prvega domačega blaženega.
V slovesnem obrazcu beatifikacije je
sveti oče dejal: »S svojo apostolsko
oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi
Božji služabnik Anton Martin Slomšek
odslej imenuje blaženi in se njegov
god obhaja na krajih in po ustaljenih
pravnih predpisih vsako leto 24. septembra.«
SLOMŠKOVE MISLI

Narodi so kakor veje enega drevesa
in ne smejo ovirati drug drugega.
Vsak narod naj ima svoj prostor,
v katerem se najlepše razvija
in prinaša največ sadu prave omike,
resničnega napredka.
Vsak dan je treba začeti z Bogom in
ga z njim končati, vsa svoja dela mu
izročiti, naj bodo njemu v čast, nam
pa v zveličanje … Kar je telesu dih,
to je duši molitev. Telo mora dihati,
duša pa moliti, da ne obnemore.
Kdor prav moli, tudi prav živi.

25. 09. – 02. 10.

NEDELJA

*

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

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + starše, srečo in zdravje v družini
POLZELA 10.30 … za + Mitja (obl.), vse REHARJEVE, ŠMELCERJEVE
… za + Jožeta CIGALETA in Marijo GOVEK
… za + starše HRIBERNIK in sestre
* maš.: SDB, J.B., M.G.

PONEDELJEK * 26. 9. 2016

* Kozma in Damijan, mučenca

POLZELA 7.00 … za vse + JOŠOVČEVE

TOREK * 27. 9. 2016

* Vincencij Pavelski, duh., ustanovitelj lazaristov

POLZELA 19.00 … za + Hildo FLORJANC
… za + Jožeta ŽELEZNIKA (7. dan)

SREDA * 28. 9. 2016
POLZELA

* maš.: SDB, M.G.

* Venčeslav (Vaclav), mučenec

7.00 … za + Marijo HROVAT (obl.) in Ano MALIS
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ

ČETRTEK * 29. 9. 2016

* maš.: SDB, J.B.

* Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

ANDRAŽ 18.00 … za + Ljudmilo JEŽOVNIK in vse BRŠEKOVE
POLZELA 19.00 … za + Vinka SMOLETA (30. dan)

PETEK * 30. 9. 2016
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…
…

* Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj

za + Cirila PLEŠNIKA (30. dan)
za + Antona BRINOVŠKA (30. dan)
za + Martina FLORJANCA
za + Mirka PAVIČA
po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 1. 10. 2016

*

* maš.: J.K., M.G.

* Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica

POLZELA 19.00 … za + moža in hčerko GODINA
… za + Frančiška ZUPANA
… za + Cvetko DEDIČ

NEDELJA

* maš.: J.K., J.B.

* maš.: J.K., M.G., J.B.

2. 10. 2016 * 27. MED LETOM * ROŽNOVENSKA

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
G. OLJKA 10.30 …

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Andreja (obl.) in Ano SITAR
+ Nandija OBU (obl.)
* maš.: J.K., Š.D.
+ dr. Janeza CUKJATIJA in dober namen
+ Stanka SATLERJA (obl.), Ivanko, Ivana
+ Cvetko MAROVT
* maš.: G.D., J.B., M.G.
+ Franca, Branka in Marijo PFEIFER

Vsi se v večnost odpravljamo.
Ali pa se tudi na srečno smrt pripravljamo?

(bl. Anton Martin Slomšek)

OBVESTILA - VABILA

Ta nedelja, 25. septembra,
je Slomškova. Osrednja misel, ki nas bo nagovarjala
ob letošnjem slavju in tudi
že na opravljeni pripravi, so
Slomškove besede: V nebesa skozi
vrata usmiljenja. Osrednja slovesnost
bo v novem župnijskem središču župnije Maribor – Košaki. Ob 15. uri bo
molitvena ura, ob 16. uri pa somaševanje navzočih škofov in duhovnikov.
Praznovanje je lahko lepa duhovna
spodbuda, da poživimo svoj odnos
do bl. A. M. Slomška, obenem pa tudi
naša skupna prošnja za njegovo kanonizacijo.
V nedeljo, 2. oktobra, bosta ob 10.30
dve maši. V župnijski cerkvi na Polzeli
in tradicionalno ob rožnovenski nedelji na Gori Oljki. Slednja bo imela
tudi namen 'za mir in blagor v občini'
in spada v sklop dogodkov ob občinskem praznovanju. Lepo vabljeni, da
jo s prisotnostjo zaznamujejo praporščaki društev in druga občinska ter
državna znamenja.

ZA SLOMŠKOVO 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.
SKAVTI

Novo skavtsko leto.
Dragi osnovnošolci
in srednješolci, otroci
in mladi! Skavtski voditelji stega Prebold-Polzela 1 vas znova vabijo v svoje
vrste. Vse že »stare« skavte in vse, ki
bi skavti še želeli postati vabimo, da
se 1. oktobra ob 10. uri pridružite v
Preboldu pred Aninim domom. »Zagotavljamo, ne bo vam žal!«
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!

V nedeljo, 2. oktobra, se bo pričel 25.
teden za življenje. Geslo: »Ti si moje
zavetje, moje vse v deželi živih«. Ob Enodnevno romanje župnije Andraž
po Sloveniji bo v soboto, 15. oktobra.
15. uri na Brezjah.
Odhod izpred Doma krajanov ob 8.
V nedeljo, 2. oktobra, bodo krščeni uri. Cena: 25 €. Prijave!
Lara J., Andraž; Staš S., Andraž; Tjan
Odbor za posvetitev Jezusovemu in
P., Breg.
Marijinemu Srcu ter Aritours vas vaSKRB ZA CERKEV
bita na romanje »Z Marijo romarico
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 'domov' v Fatimo«, od 17. do 19. okt.
Andraž: Brinovšek, Andraž 70, Blagotinšek, Andraž 64/a, Vašl, Andraž 63. Moliti pomeni bolj poslušati kakor
govoriti.
(bl. Anton Martin Slomšek)
Polzela: Polzela I.

