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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je Jezus prišel na ono mesto,
je pogledal gor in mu rekel:
»Zahej, stopi hitro dol;
zakaj danes moram
ostati v tvoji hiši.«
In stopil je hitro dol
in ga z veseljem sprejel.
Ko so to videli,
so vsi godrnjali:
»Ustavil se je
pri grešnem človeku.«
(Lk 19,5-7)

O, Gospod, nauči nas, da bomo verovali
v Božjo previdnost in se ne bomo
zanašali na našo človeško lakomnost.
Lakomnost še nikoli ni nikogar osrečila.
Daj, da se bomo izročili v tvoje roke
in postali orodje tvoje volje.
Blagoslovi denar, ki se uporablja,
tako da bodo lačni mogli biti nasičeni,
tisti, ki so brez obleke, oblečeni,
da bodo ubogi prižeti
k srcu, bolni pa
deležni zdravljenja.
Gospoda, daj nam svojega
Svetega Duha, da bomo v veri,
ki nam jo ti naklanjaš,
mi vsi jasno začutili,
da smo zate najdragocenejši!

V današnjem evangeliju farizeji obtožujejo Jezusa, ker se je ustavil pri
Zaheju. Godrnjali so: »Ustavil se je
pri grešnem človeku« (Lk 19,7).
Navzočnost grešnikov v Cerkvi je bila
in je za ljudi vzrok pohujšanja. Toda
napake opažamo povsod: v družinah
in organizacijah, tudi v Cerkvi. Ob
napakah in grešnosti običajno srečamo nasprotni stališči. Ko ljudje slišijo,
da je neki človek zagrešil kaj težkega,
govorijo: »Takih ljudi ne bi smeli
trpeti v Cerkvi, morali bi jih izbrisati
iz krstne knjige!« Ko pa, nasprotno,
slišijo, da nekdo ne sme prejemati
zakramentov, protestirajo: »Pa saj
ne živimo v srednjem veku!«

Čeprav odrekanje prejemanja zakramentov pomeni resen klic k spreobrnjenju, povabilo, naj se vrnejo k
popolni edinosti s Cerkvijo, ali kakor
pravi današnje berilo: »Opominjaš
jih, v čem so grešili, in opominjaš, naj
se odvrnejo od hudobije in verujejo
vate, Gospod« (Mdr 12,2).
Nihče ni brez napak. A zakaj javnost
motijo prav napake v Cerkvi? Zdi se
mi, da ljudje velikokrat kažejo na napake članov Cerkve, da bi »opravičili«
svoje, nekako v slogu: »Če oni grešijo,
potem se ni več treba držati zapovedi!« Verniki nismo brez napak, zato
Cerkev primerjamo z zdraviliščem,
kamor se zatekajo bolniki, ki bi radi
prav z bivanjem v zdravilišču ohranili zdravje. Kaj pa napake duhovnikov? Žal tudi mi nismo brez njih.
Na neki način bi duhovnika lahko
primerjali z bančnim uslužbencem,
ki ne daje od svojega, ampak posreduje tuje bogastvo. Tudi duhovnik
ne daje od svojega, ampak posreduje
od Božjega bogastva. Saj lahko celo
bolni zdravnik zdravi bolnika!

SVETA MAŠA

Mnogi ne hodijo radi k
sveti maši. Nekateri pravijo: »Ni mi všeč glasba,
tudi ljudje mi ne odgovarjajo.« Drugi
se izgovarjajo: »Dolgočasno. Vedno
isto.« In raje ostanejo v postelji.
Človek mora imeti zelo dobre argumente, da to stvar postavi na vrh
prednostnega seznama.
Pri sveti maši nam Bog naklanja največji dar. Podarja nam samega sebe!
Ljudje imamo pogosto izredne težave
s podarjanjem in obdarovanostjo.
Nekatera darila mejijo na izsiljevanje.
In pogosto je darilo »stvar«, katere
se je kdo hotel znebiti. Stvar je zavil s
pentljo in mi jo podaril. Zdaj pa imam
ta odpadek. Zato nekateri ljudje neradi sprejemajo darila. Pravijo: »Raje
si sam kaj kupim. Potem vem, kaj
imam in nisem nikomur ničesar dolžan!«, ali: »Nikomur se nočem zahvaljevati.«

Vprašaj se, ali bi raje živel v svetu,
kjer vse dobiš samo za denar. Ali bi
bilo lepo, če ti nihče ne bi ničesar več
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem podaril? Ali bi bil srečen, če ne bi mogel nikogar obdarovati in razveseliti?
Kako pusto bi bilo, če bi odpravili
VSI SVETI
besedo »hvala«.
In odprl je usta in Takšen svet bi bil grozen. To ne bi
bil samo hladen in nečloveški svet,
jih učil:
bil bi tudi brezbožen svet.
Blagor žalostnim,
zakaj ti bodo poto- Bog je neskončno radodaren. Iz čiste
laženi. Veselite se in radujte, zakaj dobrote je svobodno ustvaril svet in
človeka. Podaril nam je življenje in
vaše plačilo v nebesih je veliko.
nam je vedno blizu. Živimo od njego(prim. Mt 5,2.5.12) vih darov, od njegove naklonjenosti.

30. 10. – 06. 11.

NEDELJA

*

30. 10. 2016 * 31. MED LETOM - ŽEGNANJSKA

POLZELA 7.00 * ANDRAŽ 9. 00 * POLZELA 10.30

PONEDELJEK * 31. 10. 2016

* Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof
POLZELA 7.00 … za + Ivanko VAŠL (obl.) in starše HOJNIK
POLZELA 17.00 … za + Marijo KAČ (obl.) in Petra
… za + Ružo TERGLAV (1. obl.)
* maš.:

TOREK * 01. 11. 2016
POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 …
9.00 …
13.00 …
15.00 …
…

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

J.K., J.V.

* VSI SVETI * Dan spomina na umrle
Pavla TURNŠKA
Cirila PLEŠNIKA
Franca, Marijo ZABUKOVNIK, ZG. JUGOVE
Dragico TURKUŠ, Vesno SIVEC, družino KUKEC
Janeza, Ano CVENK (obl.) in starše
* maš.: J.K., Š.D.

SREDA * 02. 11. 2016

* Spomin vseh vernih rajnih * Malahija, škof
POLZELA 7.00 … za + Antonijo ZUPAN (obl.), Ivana, Jožeta JEZERNIKA
ANDRAŽ 8.00 … za vse + omenjene v 'spominih'
ŠEMPETER 9.00 … za + duhovnike (DMZ)

ČETRTEK * 03. 11. 2016
1

* Viktorin Ptujski, škof, mučenec
POLZELA 17.00 … za 2 + Vikija BELOGLAVCA
… za + Frančiška ZUPANA
… za + Marijo KAČ (1. obl.)
* maš.:

J.K., V.A., M.G.

PETEK * 04. 11. 2016
1

ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

15.30 …
16.00 …
16.30 …
17.00 …
…
…

* Karel (Drago) Boromejski, škof * Emerik O.
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Ferda KRKA, mamo Marijo, vse BELOGLAVČEVE
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Mitja in Leopolda REHARJA
za + Karla ZAVRŠNIKA
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., Š.D., V.A.

SOBOTA * 05. 11. 2016
1

ANDRAŽ 16.00 …
…
…
POLZELA 17.00 …
…

NEDELJA
1

*

* Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
za + Emila Milana GROBINA, Anjo HUDOBREZNIK
za + Andreja KUŽNIKA, Antona TOMINŠKA, TRATNIKOVE
v čast Srcu Marijinemu
PETELINŠKOVE
za + Danico KRAMARŠEK
* m. J.K., Š.D., V.A.
za + Ivana VODOVNIKA (8. dan)
* maš.: J.K., M.G.

06. 11. 2016 * 32. MED LETOM - ZAHVALNA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Nado, Justino, Martina GABERŠKA
… za + Jožeta (obl.), Dragotino OGRAJENŠEK, vse
GRMOVŠEKOVE, BREZNIKOVE
* maš.: J.K., Š.D.
POLZELA 10.30 … za + Vincenca, Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Žana MLAKARJA (obl.)
* maš.: J.K., M.G.
G. OLJKA 10.30 … za + Jožefa, Ivano KOVAČEC // v zahvalo * maš.: p. M.B.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 30. oktobra bo krščen
Lukas S.P., Polzela.
Po obeh popoldanskih mašah (13.00
Andraž, 15.00 Polzela) na praznični
torek, 1. novembra, bo najprej molitev
spominov', potem sprevod na pokopališče in tam blagoslov grobov.
Praznik Vseh svetih družine običajno
zaključijo z molitvijo rožnega venca.
Na Polzeli pa bomo vse dele te molitve
zmolili tudi skupaj v cerkvi. Ob 17. uri.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh
novembra popolni odpustek za vsak
obisk pokopališča in molitev za rajne.
Prav tako ga je mogoče prejeti v vseh
cerkvah in javnih kapelah 1. in 2. novembra ter na prejšnjo in naslednjo
nedeljo, če smo bili pri spovedi in
obhajilu, izpovemo vero ter molimo
po namenu sv. očeta (npr. očenaš).
Prihodnja nedelja, 6. novembra, je
zahvalna. Ob 10.30 bo poleg redne
sv. maše na Polzeli maša tudi na Gori
Oljki. Po slednji bo tradicionalno
družabno srečanje pred cerkvijo.
V nedeljo, 6. novembra, bo krščen
Tim L., Dobrič.
SPOMINI NA RAJNE!

'Spomine' za rajne sprejemamo po
ustaljeni praksi in načinih.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Meklav, Dobrič 15, Železnik,
Dobrič 14, Hribernik, Dobrič 18. Polzela: Ločica ob Savinji.

NAŠA MOLITEV 2016

NOVEMBER
Splošni: Da bi države, ki
sprejemajo zelo veliko
število beguncev, našle
podporo pri svojih prizadevanjih za solidarnost.
Misijonski: Da bi duhovniki in laiki
sodelovali pri delu v službi skupnosti
in ne popuščali brezvoljnosti.
Slovenski: Da bi naši pokojni dobrotniki dosegli srečno večnost in plačilo
v nebesih.
1. november: 'V nebesih smo doma ...'
MINISTRANTSKE DUHOVNE VAJE

Dom sv. Jožef Celje vabi k prijavam na
duhovne vaje za ministrante. Letošnje
bo vodil novomašnik, Gregor Majcen.
Duhovno vaje bodo od č etrtka, 3., do
petka, 4. novembra. Zač etek v č etrtek
ob 9.30, sklep v petek po kosilu. Prijave na 059-073-800 in info@jozef.si.
Prispevek znaša 25 €.
EVROPSKO SREČANJE ZA MLADE

Si želiš novo leto preživeti nekje na
severu? Med mladimi s cele Evrope?
V zbranosti molitve? Sneg in lučke,
prijatelji in novi obrazi, molitev in
praznovanje: vse to sestavlja Evropsko srečanje mladih, ki bo letos v
Rigi, glavnem mestu Latvije. Na pot
se bomo odpravili v ponedeljek, 26.
decembra, v Slovenijo pa se vrnili v
ponedeljek, 2. januarja 2017. Prijave
zbiramo do ponedeljka, 28. novembra.
Več informacij in prijavnica na strani
http://skam.si/dogodki/mednarodna
-srecanja/evropsko-srecanje-mladih/.

