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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Eden izmed njih pa,
ko je videl, da je ozdravljen,
se je vrnil, in je z velikim
glasom slavil Boga.
In padel je na obraz
pred njegove noge
ter se mu zahvaljeval;
in ta je bil Samarijan.
Jezus pa je spregovoril:
»Ali ni bilo deset očiščenih?
Kje pa je onih devet?«
In rekel mu je:
»Vstani in pojdi,
tvoja vera te je rešila.«
(Lk 17,15-17.19)

Zahvaljen, Gospod, za neprecenljive
darove. Ozdravljaš nam dušo, bolno
od dvomov. Gobavcem našega stoletja
celiš kužne rane greha. Še vedno
ubiraš pota med Samarijo in Galilejo,
da nas lahko srečaš. Spoznavamo te
po umirjenih korakih
in po besedi tolažbe;
po tem, da nas
hrabriš v veri.
Odhajamo ozdravljeni,
in ko gledaš za nami,
si spet le
samoten popotnik.

V evangeliju današnje nedelje Kristus
ni doživel hvaležnosti. Od desetih gobavcev, ki jih je ozdravil, se mu pride
zahvalit samo eden. Zares skromen
odstotek! Pa ne gre samo za problem
priznanja in hvaležnosti, ampak tudi
za globlje sporočilo odrešenja. Samo
eden »se je vrnil in z močnim glasom
slavil Boga« (Lk 17,15) pravi evangelij,
in tako priznal, da za ozdravljenjem
stoji Bog. Samo eden od ozdravljenih
je »padel na obraz … in se mu zahval-

jeval«. Besede nakazujejo, da je samo
on v Jezusu prepoznal Odrešenika in
Božjega Sina. Za ozdravljenjem je videl
globlje Božje delovanje, odrešenjsko
skrivnost, prihod Odrešenika. Za druge je bilo pomembno, da so ozdraveli
in da so doživeli čudež, za njim pa
niso iskali globljih vzrokov in niso
prepoznali Božjega delovanja.
Kdor prizna Boga in vidi za dogodki v
svetu njegovo delovanje, je hvaležen.
Kdor je hvaležen Bogu, pa bo hvaležnost do njega izkazoval z dobroto do
ljudi: »Kar koli ste storili enemu od
teh mojih najmanjših bratov, ste meni
storili« (Mt 25,40).
Velikokrat ljudje trpijo zaradi nehvaležnosti. Koliko starejših ljudi, ki so
osamljeni v domovih za ostarele, bi
bilo presrečnih, če bi jim bližnji pokazali samo malo hvaležnosti in izkazali
drobno pozornost. In bilo bi manj
občutka nekoristnosti, tako morečega
za sodobnega človeka. Hvaležnost
je v našem neosebnem času redka.
Obnovo osebnih odnosov lahko pričakujemo samo od tistih, ki še upoštevajo Boga kot najvišjega Dobrotnika
in mu izkazujejo hvaležnost. Hvaležnost do človeka bo potem prišla sama
od sebe.

teljice. Vendar sta pri mizi sedeli tudi
dve, za kateri pa se je zdelo, da se ne
poznata. Kot dober gostitelj ju je Bog
predstavil. Poklonil se je prvi in predstavil sosedo: »To je gospa Dobrota.«
Potem se je poklonil drugi in rekel:
»To je gospa Hvaležnost.« Ženi sta
si veseli segli v roke. Že dolgo sta se
želeli spoznati, a se od stvarjenja sveta
nista nikoli srečali.
Preprosta zgodba, ki pa vsebuje globoko resnico: običajno v življenju
dobrota ne doživi hvaležnosti!
(B. Rustja)

ZNAMENJA PRI MAŠI

Jagnje Božje
Preden pristopimo k obhajilu, da se
združimo s Kristusom, moramo znova
odložiti vso našo navidezno moč in
ošabnost ter se spokorjeni in skesani
še enkrat zazreti v razlomljeni kruh,
v Jagnje Božje, ki odjemlje naše grehe.
Beseda »jagnje« izhaja iz Stare zaveze,
ko je Mojzes očiščeval Izraelce grehov
tako, da so vsi položili roke na ovco
ali na kozla, da je tako žival prevzela
krivdo posameznika ali skupnosti.
Žival so nato zapodili v puščavo.

Na duhovnikov vzklik »Glejte, Jagnje
Božje, ki odjemlje grehe sveta« poPo: B. Rustja, Tvoje obličje iščem navljamo besede, ki jih je Jezusu
odgovoril stotnik, ko ga je prišel
prosit za svojega služabnika. Na
DOBROTA, HVALEŽNOST
Jezusovo obljubo, da ga pride ozdraBog je pripravil sprejem vit, mu stotnik odgovori: »Gospod,
za glavne kreposti. Med nisem vreden, da prideš k meni, ampogostitvijo so se pogo- pak reci le besedo in moj služabnik
varjale kot stare prija- bo ozdravljen.«

09. 10. – 16. 10.

NEDELJA

*

9. 10. 2016 * 28. MED LETOM * Dionizij, škof

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ludvika (obl.), Marka MEKLAVA, vse SP. JUGOVE
+ Danico, Vinka UŠENA, Ivana GLUŠIČA
+ Marijo ŽAVSKI (obl.) in Franca
+ Ivana JELENA (obl.)
* maš.: J.K., J.B., M.G., Š.D.
modrost in odgovornost načrtovalcev avtoceste
+ družini VOŠNJAK in PEČOVNIK
+ TONAČEVE
* maš.: J.K., M.G.

PONEDELJEK * 10. 10. 2016

* Danilo (danijel), mučenec

POLZELA 7.00 … za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA

TOREK * 11. 10. 2016

* Bruno Kölnski, škof * Filip, diakon

ANDRAŽ 17.00 … za + Alojzijo DREV in vse KOŠKOVE
POLZELA 18.00 … za + Marijana MATJAŽA (obl.) in sorodnike
… za + Katarino BLAŽIC
* maš.:

SREDA * 12. 10. 2016

J.K., M.G.

* Maksimilijan Celjski, muč., sozavetnik Ce šk.

POLZELA 7.00 … za + Stanislava PEČNIKA

ČETRTEK * 13. 10. 2016
ANDRAŽ 17.00 …
POLZELA 17.30 …
POLZELA 18.00 …
…

* Gerald, vitez * Koloman, mučenec

za + Emila Milana GROBINA
molitev pred Najsvetejšim
za + Srečka VRABIČA (obl.), Heleno, vse + REBERŠAKOVE
za + Jožeta URATNIKA (obl.), vse TOMAŽOVE * J.K., J.B.

PETEK * 14. 10. 2016

* Kalist I., papež, mučenec * Gavdencij (Veselko)

POLZELA 18.00 … za + Martina in Jožefo NABERŽNIK, Marijo VAČUN
… za + Jakoba ŠTRUKLJA (30. dan)
* maš.: J.K., Š.D.
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 15. 10. 2016

* Terezija Velika (Avilska), devica, c.učiteljica

POLZELA 18.00 … za + Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE
… za + Srečka ROJNIKA (30. dan)
* maš.:

NEDELJA

*

G.D., J.B.

16. 10. 2016 * 29. MED LETOM * Marjeta Marija Alakok

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Janija in Ivano KRAJNC, vse TAJNŠEKOVE
+ Antona SITARJA (obl.) in vse KOVAČEVE
+ Marijo, Ludvika in Anico VERDEV * m.: J.K., M.G., Š.D.
+ Frančiško JELEN (obl.) in Avgusta
+ Borisa, Franca in Jožico BRUS
+ Marijo in Franca VRABIČA (obl.) * maš.: J.K., S.P., M.G.

OBVESTILA - VABILA

PREDAVANJE

To nedeljo, 9. oktobra, bo na Polzeli Župnija Sv. Pavel, Prebold prisrčno
vabi na predavanje Heliodorja Cvetka,
srečanje bolnih in ostarelih.
psihoterapevta in supervizorja, ki bo v
To nedeljo, 9. oktobra, bodo krščeni torek, 11. oktobra ob 18.30 v Aninem
Manca G., Andraž; Julija I., Velenje.
domu. Naslov: 'Pasti današnje vzgoje'.
To nedeljo, 9. oktobra, se končuje 25.
teden za življenje. Geslo: »Ti si moje
zavetje, moje vse v deželi živih«.
V četrtek, 13. oktobra, bo na Ptujski
gori slovo od kipa FMB, ki je več mesecev potoval po slovenskih župnijah.
Z njim smo se srečali tudi na Polzeli.
V četrtek, 13. oktobra, ob 19.30 bo
srečanje zakonske skupine.
V soboto, 15. oktobra, od 8. ure do
prodaje zalog bo na stojnici pred Tušem potekala akcija »drobtinica«.
Vzamete kruh (žemlje, pecivo) in podarite prispevek. Zbrana sredstva so
namenjena prehrani otrok na Polzeli. Za dobro delo že v naprej hvala.

PARI Z IZKUŠNJO NEPLODNOSTI

Se sprašujeta: »Kaj pa
sedaj, ko ne moreva
imeti otrok?« Se čutita
sama v tej bolečini? Se
tudi vidva soočata z
izkušnjo neplodnosti?
Tukaj smo za vaju – Zavod Neplodnost in najina rodovitnost Maribor.
Smo prvi katoliški zavod v Sloveniji
za pare z izkušnjo neplodnosti. Naše
poslanstvo je, da pomagamo tem parom s pogovori, pričevanji, predavanji
in raznimi srečanji. Vabimo pa tudi v
zakonske skupine za pare z izkušnjo
neplodnosti, kjer smo drug drugemu v
oporo. Več informacij na: 070 174 042
ali www.neplodnost-rodovitnost.si.

V soboto, 15. oktobra, ob 8. uri odhod
avtobusa na andraško župnijsko ro- PROTESTNI SHOD
manje. Prijave v zakristiji ali po tel.
Združene civilne iniciative Šmartnega
ali na joze.kovacec@rkc.si!
ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in
V nedeljo, 16. oktobra bo v Andražu Podvina ter prebivalci Sp. Savinjske
srečanje bolnih in ostarelih. Svojci, doline vabijo, da se v soboto, 22. okt.
poskrbite za prevoz in spremstvo!
v čim večjem številu udeležimo protestnega shoda »ZA NAŠO DOLINO
V nedeljo, 16. oktobra, bo krščena GRE!« Shod bo ob 10. uri na križišču
Patricija B., Andraž.
pri kapeli v Parižljah. Nihče ne nasprotuje 3RO, prizadevanja so usmerSKRB ZA CERKEV
jena v to, da se ne uniči 43 domov,
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 119 ha najboljše zemlje, vodna vira
Andraž: Maver, Andraž 36, Maver, Podvin in Podgora, naravne in kulAndraž 39, Atelšek, Andraž 40/a. turne krajine, vedute Sp. Savinjske
doline z dominanto Goro Oljko ...
Polzela: Polzela I.

