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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Cestninar pa je
od daleč stal in še oči ni
hotel povzdigniti proti nebu,
ampak se je trkal na prsi
in govoril: »Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!«
Povem vam:
»Ta je šel opravičen
na svoj dom, oni pa ne;
zakaj vsak,
kdor se povišuje,
bo ponižan in,
kdor se ponižuje,
bo povišan.«
(Lk 18,13-14)

Zahvaljen, Gospod, da boš povišal
ponižane, in odpustil nam, da se
tolikokrat prevzetno napihujemo.
Seme farizejstva se v nas bohotno
razrašča, da se nam upira biti
cestninar, nevsiljiv in ves ubožen,
skesan za tempeljskimi vrati.
Zmeraj bi bili radi v
središču pozornosti,
vsem na očeh s svojim
dostojanstvom.
Ali te bomo kdaj
v kesanju prosili:
Usmili se nas!

Celo dobra dejanja ali sposobnosti so
lahko ovira za srečanje z Bogom, če
postanejo vzrok za bahanje ali napuh.
Tudi farizeju v evangeliju je bila navezanost na njegova dobra dejanja
ovira za srečanje z Bogom. Ko je prišel v tempelj, se je »bahal« z njimi.
Tako je bil zaverovan vanje, da je
pozabil na dve temeljni kreposti:
ljubezen in ponižnost.

Farizejevo obnašanje je napačno, ker
v svojem »obrekovanju« cestninarja
in grešnikov zanemarja prvo in najvažnejšo zapoved – ljubezen do Boga
in do bližnjega. Poleg tega se je cestninar želel spreobrniti in je za to prosil
Boga, farizej pa je hotel, naj se spreobrnejo »drugi ljudje«, ki so grešniki.
Brez ponižnosti je molitev poudarjanje »jaza«, ne Boga; je zaupanje vase,
v svoje sposobnosti in zasluge, ne pa
v Boga in v njegovo usmiljenje. Potem
se lahko hitro spremeni v napuh in
zagledanost vase, ki kaj kmalu rodi
podcenjevanje drugih, kakor se je
zgodilo v evangeljski priliki. Tako
farizej kot današnji novodobniki ne
potrebujejo odrešenja in za Boga ni
več prostora. Zato veljajo besede:
»Vsak, kdor se povišuje, bo ponižan,
in kdor se ponižuje, bo povišan.«
Vprašanje pa je, ali je bil farizej res
tako pravičen, kakor se je bahal.
Kristus je namreč priliko namenil
predvsem ljudem, »ki so bili prepričani, da so pravični in so zaničevali
druge«. Se pravi, neiskrenim, ki trdijo,
da nimajo greha. Cestninar je bil vsaj
iskren. Njegovo življenje ni bilo idealno in nam ga evangelij ne daje za
vzor. Vendar se mož zaveda svoje
grešnosti in zaupa v Boga, v njegovo
pravičnost, v njegovo ljubezen in
usmiljenje. Odreši ga vera in zaupanje
v Boga. Nima ničesar, s čimer bi se
ponašal, zanese se le na Božjo milost
in usmiljenje. To pa je očitno zanesljivejše od bahanja s človeško pravičnostjo, saj je cestninar »šel opravičen
domov, oni pa ne«.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ZA MISIJONARJE

Gospod, ozri se na svoje
misijonarje: duhovnike,
redovnike in laike,
ki so vse zapustili,
da bi svetu oznanjevali
tvojo besedo in tvojo ljubezen.
Bodi jim močan zaščitnik, krepka opora,
zavetje v puščavskem pesku,
senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir,
varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih.
Usmerjaj njihove moči,
tolaži njihova srca,
ovenčaj njihovo delo z uspehi.
Naj ne iščejo človeških uspehov
niti minljivih dobrin,
ampak se trudijo le za tvojo zmago
in blagor duš.
Tvoje božansko obličje na križu
naj jih spremlja skozi življenje.
Govori jim o junaštvu, odpovedi,
ljubezni in miru.
Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti.
Daj jim luči in moči,
da bo svet vedno bolj spoznaval
tvoje blagoslovljeno ime
in da ti bodo mogli sredi vedno
večjega števila tvojih sinov in hčera
peti pesem zahvale, odrešenja in
slave. Amen.
Povzeto po: www.missio.si/misijonarji

Gospod ne pričakuje od nas nobenih
velikih dejanj, temveč samo
predanost in hvaležnost.
On ne potrebuje naših del,
temveč zgolj našo ljubezen.
(Teerezija iz Lisieuxa)

23. 10. – 30. 10.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 24. 10. 2016

* Anton Marija Claret, škof, c.u.

POLZELA 7.00 … za + Stanka in Marico CIZEJ, v zahvalo

TOREK * 25. 10. 2016

* Krizant in Darija, muč. * dan suverenosti

POLZELA 18.00 … za + Primoža TAICHMEISTRA
… za + Mirka PAVIČA

SREDA * 26. 10. 2016

* maš.: G.D., J.B.

* Rustik, škof * Lucijan in Marcijan, muč.

POLZELA 7.00 … za + Anico in Stanka KOŠECA

ČETRTEK * 27. 10. 2016

* Sabina Avilska, muč. * Evarist, papež

POLZELA 17.30 … molitev pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Marjana KLANČNIKA (8. dan)
… za + Marijo KOLŠEK (7. dan)

PETEK * 28. 10. 2016
ANDRAŽ 17.00 …
POLZELA 18.00 …
…
…

* maš.: J.K., M.G.

* Simon in Juda Tadej, apostola * Fidelis, muč.

za srečo in zdravje v družini
za + Antona KUHARJA (obl.)
za + Antona MEŠIČA
po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 29. 10. 2016

* maš.: J.K., Š.D.

* Mihael Rua, duhovnik, redovnik * Linda, devica

POLZELA 18.00 … za + Gvidona in starše

NEDELJA

*

30. 10. 2016 * 31. MED LETOM

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Cirila SITARJA (obl.)
+ Antona in Ano LUKNER ter Antonijo TRBEŽNIK
+ Cvetko DEDIČ
* maš.: J.K., M.G.

»Glej, stojim pred vrati in trkam.
Če kdo sliši moj glas in odpre vrata,
bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj.«

(Raz 3,20)

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST - KOLEDARJI

V Društvu prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote so tudi letos pripravili
Vincencijev koledar, tokrat na temo
"Božjepotna znamenja in kapelice".
Cena koledarja znaša 10 evrov, kupili
To nedeljo, 23. oktobra bo v Celju pri pa ga boste lahko to nedeljo po sv.
Svetem Jožefu vseslovensko prazno- maši. Zbrana sredstva bodo tudi letos
vanje misijonske nedelje. Ob 15. uri.
namenjena za družino v stiski.
Nedelja, 23. oktobra je misijonska.
Mašna nabirka bo namenjena misijonskim deželam. Zbiralo se bo po
vseh župnijah vsega sveta.

V petek, 28. oktobra, po sv. maši bodo ZA MISIJONE V LETU 2015
imeli andraški ministranti sestanek
Kako so v letu 2015 preko Misijonin vaje. Lepo vabljeni vsi.
skega središča Slovenije pomagali
misijonarjem? Misijonska nedelja
PREPEVANJE V ZBORU 'OLJKA'
2015: Denar pošljejo v Rim. Papeške
MePZ Oljka vabi vse, ki imajo posluh misijonske družbe skupaj z narodnimi
in veselje do prepevanja, da se mu voditelji misijonov razporedijo sredpridružijo. Vaje so ob četrtkih, ob 19. stva za najnujnejše projekte. V Slouri, razen 2. četrtka v mesecu, ko je veniji smo zbrali 273.125,65 €. Na
vaja v petek, ob 19. uri, vse v mali Polzeli 267,65 €. V Andražu 180,74 €.
dvorani kulturnega doma na Polzeli. Adventna akcija - otroci za otroke
2015: Nabirka je izključno namenska
DIJAŠKI DOM A. M. SLONŠKA MB
in gre v Rim, kjer jo razporedijo za
Dijaški dom Antona Martina Slomška pomoč otrokom na najbolj potrebnih
v Mariboru vabi na program DAN & področjih. V Sloveniji so otroci v adNOČ, ki je namenjen osmo- in deveto- ventu 2015 zbrali 87.965,51 €. Na
šolcem, in sicer od čet., 27. oktobra, Polzeli 360,00 €. V Andražu 95.00 €.
ob 18.00 do petka, 28. oktobra, do Trikraljevska akcija - koledniki:
8.00. Predstavili Vam bodo utrip živ- Nabirka je namenjena izključno za
ljenja in dela v dijaškem domu. Imeli projekte naših misijonarjev, za katere
boste priložnost spoznati vzgojitelje, se z misijonarji dogovori MSS. Z darovi
dijake, prespati v sobi in se družiti v ob zadnji akciji so uresničili projekte
prostorih dijaškega doma. Program je v vrednosti 356.133,00 €. Na Polzeli
brezplačen. Prijave zbirajo do za- zbrali 1.060,00 €; v Andražu 1.185,70 €.
polnitve prostih mest na telefon 041 MIVA 2015: omogočila nakup vozil
716-561 ali lidija.hamler@z-ams.si. v skupni vrednosti 572.805,60 €. Na
Polzeli 740,00 €. V Andražu 310,00 €.
SKRB ZA CERKEV
PRED 1. in 2. NOVEMBROM

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Cehner, Andraž 110, Verdev, 'Spomine' za rajne sprejemamo po
Andraž 110/a, Polzela: Polzela I.
ustaljeni praksi in načinih.

