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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»In apostoli
so rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!«
Gospod pa je rekel:
»Če imate vero
kakor gorčično zrno,
bi tej murvi lahko rekli:
‚Izruj se s korenino
in se presádi v morje‘
in bila bi vam poslušna.«
(Lk 17,5-6)

Zahvaljen, Gospod, da krepiš našo vero.
Iz drobnega zrnca se razrašča v košato
drevo. Ptice upanja gnezdijo v njem
in zobljejo jagode rožnega venca.
Kadar divja vihar in nam grozi
razdejanje, bi omagali v veri,
če ji ti ne bi dajal moči,
če se ne bi hranila iz tvoje ljubezni.
Zato ostani blizu, Gospod.
Tudi mogočno drevo
se kdaj ukloni
in pade.
Hrani naše
korenine,
počivaj
v krošnji
našega drevesa.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh tega sveta.

Kdo ne bi hrepenel po taki moči, ki
jo daje vera? Zato ni čudno, da učenci
prosijo v današnjem evangeliju Jezusa: »Pomnoži nam vero!« (Lk 15,5).
Kristus jim nato prikaže moč vere
in pravi, da bi z vero, veliko kakor
gorčično zrno, prestavili murvo. Gre
za slikovito prispodobo, saj je gorčično
zrno eno najmanjših semen, murva
pa je drevo z izredno razvejenimi

koreninami. Takoj zatem pa Kristus
poudari še eno značilnost vere s prispodobo o gospodarju, ki zahteva
brezpogojno poslušnost. Mogoče se
nam ta podoba ne zdi primerna, da bi
odsevala Boga. Da pa bi bolje prodrli
v sporočilo evangelija, se raje kot pri
liku gospodarja ustavimo ob razpoložljivosti hlapca. Služabnik, ki je na
voljo gospodarju, je podoba vernika.
Vernik bo v odnosu do Boga popolnoma razpoložljiv. V tem odnosu ni
prostora za preračunljivost ali polovično podarjenost. Odnos med vernikom
in Bogom je bolj podoben odnosu med
zaročencema, ki se drug drugemu
popolnoma podarita v ljubezni. Ta
odnos ne pozna ne urnika ne plačila.
Vsi se moramo počutiti »nekoristni
služabniki«, srečni, da lahko darujemo, ljubimo in se žrtvujemo za Boga,
ko smo izkusili njegovo ljubezen.
Odnos, ki temelji na ljubezni, želi dati
vse za ljubljeno osebo. Podobno kot
ljubezen tudi vera ne išče najprej
svojih pravic, ampak je le odgovor
na Božji dar.
V Svetem pismu je nekaj čudovitih
primerov take predanosti vernega
človeka Bogu. Abraham je bil poslušen
v veri do te mere, da je bil pripravljen
žrtvovati najdragocenejše – edinega
sina. Božja mati Marija, ki je v veri
poslušna Božjemu sporočilu, sebe
imenuje »služabnica« Boga (Lk 1,38),
in končno sam Kristus, saj se v ljubezni do Očeta da na razpolago za
odrešenje sveta.
Naj nam Gospod nakloni milost, da
bi se mu v ljubezni popolnoma izročili.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

VERA

V neki vasi je izbruhnil
požar. Bogat in reven
človek, do tistega dne odlična soseda,
sta izgubila vse svoje imetje. Ubogi
človek je ostal miren, bogatega pa se
je lotil obup. »Mojzes,« je naposled
dejal bogati, »kako je mogoče, da si
tako miren, ko pa je vse, kar sva imela,
zgorelo v požaru?« »Meni je ostal moj
Bog,« je odgovoril siromak, »tvoj pa
je zgorel v hiši.«
(Drobne zgodbe)
Bogati, mo(go)čni in prebrisani lahko
zaupajo samo v svojo moč, svoje sposobnosti, svoje veliko imetje, a se v
trenutkih negotovosti ali stiske nimajo
na kaj opreti. V primeru življenjskega
poraza so sami. Pravični pa ima Boga
kot svoje resnično upanje. Kolikokrat
sem tudi sam doživel, da mi je bila
vera opora v življenju. Še večkrat pa
sem doživel, ko so mi najrazličnejši
ljudje pripovedovali, da so v trenutkih
najgloblje krize prav v veri črpali moč:
»Če ne bi imel vere, bi si vzel življenje,«
ali »Ko je bilo najhuje, sem molil!«
In kolikšna je tvoja vera?
ROŽNI VENEC

(B. Rustja)

(sv. Janez Pavel II.)

Rožni venec je moja najljubša molitev.
Je čudovita molitev, čudovita v svoji
preprostosti in globini. Zares, na ozadju
besed zdravamarije se pred očmi duše
vrstijo najpomembnejši prizori življenja Jezusa Kristusa. Hkrati more
naše srce vključiti v zaporedje skrivnosti rožnega venca vse dogodke, ki
sestavljajo življenje posameznika,
družine, naroda, Cerkve in človeštva.

02. 10. – 09. 10.

NEDELJA
1

*

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

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

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

Andreja (o.), Ano SITAR //… za + Nandija OBU (obl.)
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

PONEDELJEK * 3. 10. 2016

* Frančišek Borgia, redovnik * Gerard, opat

POLZELA 7.00 … za + Avgusta PLASKANA (30. dan)

TOREK * 4. 10. 2016
ANDRAŽ 17.00 …
POLZELA 18.00 …
…
…

za
za
za
za

* Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj
+ Franca PLASKANA
+ Frančiško, Ano in Dorico ŽURBI
+ Ano TURNŠEK (obl.) in Maksa
+ Franca JELENA
* maš.:

J.K., M.G., Š.D.

SREDA * 5. 10. 2016

* Marija Favstina Kowalska, redovnica
9.00 … za + Matildo (obl.), Franca, Mirka VAŠLA
… za + Franca in Barbaro KOŠEC
… za + Pavla TURNŠKA
* maš.:

POLZELA

J.K., J.B., M.G.

ČETRTEK * 6. 10. 2016
1

* Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov
POLZELA 18.00 … za + Frančiška ZUPANA
… za + Marjana PEHARDA (30. dan)
* maš.: J.K., J.B.
POLZELA 18.30 … molitev za duhovnike poklice pred Najsvetejšim

PETEK * 7. 10. 2016
1

ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

17.00 …
17.30 …
18.00 …
18.30 …
…

* Rožnovenska Mati Božja * Justina, devica, muč.
izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
Ferda KRKA, mamo Marijo, vse BELOGLAVČEVE
izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Riharda LESNIKA
v čast Srcu Jezusovemu
* maševali: J.K., od. Š.D.

SOBOTA * 8. 10. 2016
1

POLZELA 18.00 …
ANDRAŽ 19.00 …
…
ANDRAŽ 19.25 …

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* Benedikta, devica, mučenka * Tajda, spokornica
za + Franca JELOVŠKA
za + Franca JELENA in vse BREZOVNIKOVE
v čast Srcu Marijinemu
* maš.: G.D., J.B.
litanije, izročitev S.M, blagoslov z Najsvetejšim

* 9. 10. 2016 * 28. MED LETOM * Dionizij, škof
7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
9.00 … za + Ludvika (obl.), Marka MEKLAVA, vse SP. JUGOVE
… za + Danico, Vinka UŠENA, Ivana GLUŠIČA
… za + Marijo ŽAVSKI (obl.) in Franca
… za + Ivana JELENA (obl.)
* maš.: J.K., J.B., M.G., Š.D.
10.30 … za modrost in odgovornost načrtovalcev avtoceste
… za + družini VOŠNJAK in PEČOVNIK
… za + TONAČEVE
* maš.: J.K., M.G.

OBVESTILA - VABILA

To 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.
To nedeljo, 2. oktobra, se pričenja 25.
teden za življenje. Geslo: »Ti si moje
zavetje, moje vse v deželi živih«. Ob
15. uri na Brezjah molitvena ura, ob
16. uri pa slovesno bogoslužje.
V sredo, 5. oktobra, bo na Polzeli rekolekcija duhovnikov dekanije Žalec,
zato bo maša ob 9. uri.

APOSTOLAT MOLITVE

OKTOBER
Splošni: Da bi novinarji
pri opravljanju svojega
dela vedno spoštovali
resnico in skrbeli za globok čut za etičnost.
Misijonski: Da bi svetovni misijonski
dan v vseh krščanskih občestvih poživil evangeljsko veselje in zavest
odgovornosti za oznanjevanje.
Slovenski: Da bi ostali zvesti v dejavni
povezanosti z misijonarji, ki jih podpiramo.
ROMANJE

Enodnevno romanje župnije Andraž
Četrtek, petek, sobota: prvi v mesecu. po Sloveniji bo v soboto, 15. oktobra.
Odhod izpred Doma krajanov ob 8.
V petek, 7. oktobra, bo blagoslov oburi. Cena: 25 €. Prijave v zakristiji ali
novljenih prostorov ŽK Polzela.
po telefonu!
V petek, 7. oktobra, ob 18.15, se bo v
E-PRIPRAVA NA ZAKON ...
Marijini cerkvi v Celju, pričelo Svetoletno srečanje mladih: govor Branka ... je kakovosten 3-mesečni program, s
Cestnika, sprevod z lučkami do stol- pomočjo katerega se zaročenci preko
spletnih forumskih skupin in doživenice, sv. maša (škof), druženje.
tega skupnega vikenda temeljito priV soboto, 8. oktobra, bodo 'celodnevne pravijo na zakon. Program poteka že
pevske vaje' CMePZ Andraž.
12. leto zapored. Zaročenci se najprej
V nedeljo, 9. oktobra bo na Polzeli srečajo na spoznavnem srečanju, nato
srečanje bolnih in ostarelih. Svojci, vsebine, pomembne za zakon (pomen
in globina zakonske obljube, spolnost,
poskrbite za prevoz in spremstvo!
zakonska duhovnost, reševanje konV nedeljo, 9. oktobra, bodo krščeni fliktov ...) spoznavajo preko vodenih
Manca G., Andraž; Julija I., Velenje.
tem, nato pa na vikendu vsebine spoznajo in jih poglobijo. E-pripravo voSKRB ZA CERKEV
dijo duhovni voditelji in zakonski
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. pari. Jesenski termin se začne že 7.
Andraž : Dušič, Andraž 118, Dušič, oktobra. Prijave in več informacij:
Andraž 118/a, Zabukovnik, Andraž http://programi.iskreni.net/e-pripravana-zakon-jesen.html.
114/a. Polzela: Polzela I.

