Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
samoten popotnik.
16. oktober

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Gospod je rekel:
»Poslušajte, kaj pravi
krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal do
pravice svojim izvoljenim,
ki vpijejo k njemu
noč in dan,
in bo pri njih odlašal?
Povem vam, da jim bo hitro
pomagal do pravice.
Vendar, ali bo Sin človekov,
kadar pride,
našel vero na zemlji?«
(Lk 18,6-8)

Zahvaljen, Gospod, da ne odlašaš z
milostjo. Več nam daješ, kot te prosimo;
razvajaš nas v svoji dobroti.
Preobjedli smo se tvojih darov,
pozabljamo na vero in se prešerno
zanašamo nase. Ko pošlješ preizkušnjo,
smo šibki in zbegani. Potrojiti
moraš svojo ljubezen, da nas
pripelješ nazaj k sebi.
Tako zorimo za dneve,
ki prihajajo.
Ti pa nas pošiljaš
na vse kraje sveta
oznanjat blagre
tvoje blagovesti.

Najbrž ni vernega človeka, ki ga ne bi
mučilo dejstvo, da nekatere molitve
niso uslišane. Zato se jim postavlja
vprašanje: »Čemu moliti, ko pa tolikokrat nismo uslišani?« In vendar
Jezus v današnjem evangeliju poudarja, da je treba »vedno moliti in se
ne naveličati«, saj bo Gospod »hitro
pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k njemu«.
Zakaj je resničnost potem drugačna

– prosimo, a ne prejmemo? Znana
nam je prispodoba z otrokom in škarjami. Ali »pravilno uslišijo« starši
majhnega otroka, ki moleduje, naj
mu dajo škarje, a mu ne ustrežejo,
ker vedo, da bi se z njimi ranil. Bog
že ve, kaj je dobro za nas, zato nam
nakloni samo tisto, kar je za nas res
dobro.
V zadnjem stavku današnjega evangelija nam Jezus da še eno pomembno
navodilo. Potem ko zagotovi, da bo
Gospod gotovo uslišal vztrajno molitev, izreče besede: »Toda ali bo Sin
človekov, ko pride, našel vero na zemlji?« Kakor da bi hotel poudariti pomen
vere pri molitvi. Naša vztrajna molitev
mora biti zasidrana v vztrajni veri.
Vera pa pomeni izročitev, razpoložljivost pred Bogom, odpoved samovolji in priznanje drugega, in sicer
Drugega, z veliko začetnico – Boga.
»Saj niti ne vemo, kako je treba za
kaj moliti« (Rim 8,26), je sv. Pavel
ubesedil našo zadrego pri molitvi.
Res ne vemo, kako bi molili, zato
velikokrat prosimo za nepomembne
stvari, ali take, ki se zdijo pomembne
nam: da bi zmagalo naše nogometno
moštvo, da bi na našo solato močil
dež, da bi snežilo, ker bi radi šli na
smučanje. Da bi pravilno molili v veri,
bo dobro poiskati nekoga, ki nam bo
vzor molitve v veri. Ena takih vzornic
je zagotovo Marija, Jezusova in naša
mati, ki se je v mesecu oktobru ob
molitvi rožnega venca še posebej
spominjamo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ODKRITI ČUT ZA PRAZNIK

Sodobni človek je izumil
prosti čas in izgubil čut
za praznik. Potrebno je
ponovno odkriti čut za
praznik, posebej za nedeljo kot 'čas za človeka'
in predvsem kot 'čas za
družino'.
Odkrivanje srca praznika je odločilno
za humanizacijo dela, da bi to dobilo
pozitiven pomen in ne bi bilo razumljeno zgolj kot dogovor na potrebo,
temveč bi nas odpiralo za odnos in
podelitev: s skupnostjo, z bližnjim
in z Bogom.
Za kristjane je sedmi dan »gospodov
dan«, ker slavi Vstalega, ki je prisoten
in živi v krščanski skupnosti, v družini
in v osebnem življenju. Je velika noč,
ki se jo obhaja vsak teden.
Družina, ki zna prekiniti običajni tok
časa in narediti premor, da bi se hvaležno spomnila dobrote, ki jo prejema
od Gospoda, se vadi v vstopanju v
Božji počitek. Družina, ki je poklicana
k počitku v Bogu, zna usmeriti razpršene dni v dan hvaležnosti. Pričakovanje vsakega dne zna pretvoriti v
edino pričakovanje Gospodovega dne.
Kot ozdravljeni gobavec se vrača, da
bi se zahvalila za ozdravitev vseh. Z
vztrajnostjo svoje prošnje skrajša čas
pričakovanja osmega dne, zaradi katerega Ženin obljubi nevesti: »Da,
pridem kmalu.« »Amen, pridi, Gospod
Jezus!« (Raz 22,20).

16. 10. – 23. 10.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 17. 10. 2016

* Ignacij Antiohijski, škof, mučenec

POLZELA 7.00 … za blagoslov in božje varstvo

TOREK * 18. 10. 2016

* Luka, evangelist * Peter Alkantarski, mistik

POLZELA 18.00 … za + Jožeta ŽELEZNIKA (30. dan)
… na čast Svetemu Duhu

SREDA * 19. 10. 2016

* maš.: G.D., J.B.

* Pavel od Križa, duhovnik * Janez Brebeuf

POLZELA 7.00 … za + Matevža VOUKA

ČETRTEK * 20. 10. 2016

* Rozalina, redovnica * Vendelin, opat

POLZELA 17.30 … molitev pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Matevža, Angelo, Franca TAVČERJA,
Franca TERČAKA
* maš.:
… za + Betko PIŽORN

PETEK * 21. 10. 2016
POLZELA 18.00 …
…
…
…

* Uršula, devica * Hilarion, opat

za + Slavko DUCMAN (obl.) in vse ZIDARJEVE
za + Minko in Ladka KOŠECA
za + Marijo PŠENIČNIK (8. dan)
* maš.: J.K., Š.D., M.G.
po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 22. 10. 2016

* Janez Pavel II., papež * Marija Saloma

POLZELA 18.00 … za + Erno in Vinka SMOLETA
… v dober namen

NEDELJA

*

J.K., M.G.

* maš.: G.D., J.B.

23. 10. 2016 * 30. MED LETOM - MISIJONSKA

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

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Pavlo ZABUKOVNIK (obl.) in vse TOMAZLNOVE
za + Marijo PODPEČAN (obl.) vse KOČIJAŽEVE
* J.K., Š.D.
v zahvalo za 50 let zakona Jožice in Marjana SIVCA
za + Marka BERGANTA (obl.), vse PLETARJEVE
za + Ivana ŽGANKA (obl.) in vse ŽGANKOVE
za + Marijo KRAŠOVEC in Vikija (obl.) * J.K., J.B., S.P., M.G.

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST - KOLEDARJI

Zakrament sv. zakona želita skleniti V Društvu prostovoljcev Vincencijeve
ženin David Vrečer, Celje in nevesta zveze dobrote so tudi letos pripravili
Vincencijev koledar, tokrat na temo
Ana Jevšnik, Dobrič, sv. Andraž.
"Božjepotna znamenja in kapelice".
To nedeljo, 16. oktobra, bo v Andražu Cena koledarja znaša 10 evrov, kupili
srečanje bolnih in ostarelih.
pa ga boste lahko naslednjo nedeljo
po sveti maši. Zbrana sredstva bodo
To nedeljo, nedeljo, 16. oktobra, bo tudi letos namenjena ureditvi proskrščena Patricija B., Andraž.
torov za družino v stiski. Vabljeni, da
Od 21. do 23. oktobra bo v Žalcu za podprete akcijo.
študente in mlade v poklicih vikend MOLITEV
z naslovom Naš Bog je mogočen in
silen Bog. Prijave : tel.: 031 349 286. Moj Jezus, rad bi ti služil, pa ne znam.
Rad bi delal dobro, pa ne znam.
V soboto, 22. oktobra, bo krščena Rad bi te našel, pa ne znam.
Neža K.S., Pod lipami.
Rad bi te ljubil, pa ne znam.
Nedelja, 23. oktobra je misijonska. Moj Jezus, ne poznam te še,
Mašna nabirka bo namenjena misi- ker te ne iščem.
jonskim deželam. Zbiralo se bo po Iščem te, pa te ne najdem.
vseh župnijah vsega sveta. Vsi daje- Pridi k meni, moj Jezus.
mo in prejemamo. Vsak da toliko, Ne bom te mogel ljubiti,
kolikor zmore. Tudi verniki v naj- če mi ne pomagaš ti, moj Jezus.
revnejših deželah prispevajo svoj Raztrgaj moje vezi, če me hočeš imeti.
dar. Tako je nabirka znamenje pove- Jezus, bodi moj rešenik. Amen.
zanosti vesoljne Cerkve.
SHOD

V nedeljo, 23. oktobra bo v Celju pri
Svetem Jožefu skupno vseslovensko
praznovanje misijonske nedelje. Ob
15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri
pa sv. maša.
V nedeljo, 23. oktobra, bo krščena
Zarja L., Polzela.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Melanšek, Andraž 49, Melanšek, Andraž 50/a, Verdev, Andraž
35/b. Polzela: Polzela I.

Združene civilne iniciative Šmartnega
ob Paki, Podgore, Braslovč, Polzele in
Podvina ter prebivalci Sp. Savinjske
doline vabijo, da se v soboto, 22. okt.
v čim večjem številu udeležimo protestnega shoda »ZA NAŠO DOLINO
GRE!« Shod bo ob 10. uri na križišču
pri kapeli v Parižljah. Nihče ne nasprotuje 3RO, prizadevanja so usmerjena v to, da se ne uniči 43 domov,
119 ha najboljše zemlje, vodna vira
Podvin in Podgora, naravne in kulturne krajine, vedute Sp. Savinjske
doline z dominanto Goro Oljko ...

