v svoje srce.

Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
17. september

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 8 67 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je Peter pristopil
k Jezusu in mu rekel:
»Gospod, če greši zoper
mene moj brat, kolikokrat
naj mu odpustim?
Do sedemkrat?«
Jezus mu pravi:
»Ne rečem ti: do sedemkrat,
ampak do sedemdesetkrat
sedemkrat.
(Mt 18, 21-22)

Veliki ljudje, ljudje duha in širine,
svojemu bližnjemu zmorejo odpustiti.
Vedno znova. Kadar kdo tega ne
zmore, je to znamenje majhnosti
in revnosti duha, zaprtosti in
neizmerne sebičnosti.
A odpuščanje je preizkusni kamen
naše krščanske zrelosti.
Jezusov nauk nam govori:
Kdor ne odpusti,
ni vreden odpuščanja.
Dobri Bog,
hvala ti za dar
odpuščanja,
za podporo ter
vzpodbude takrat,
ko tega ne zmoremo.
Uvodi pri sv. mašah

V evangeliju beremo zanimivo 'pripoved', ki opisuje neobičajno ravnanje
nekega »kralja«. Predstavljen je kot
mogočen gospodar s podrejenimi, s
katerim ravna kot s služabniki.
Nekega dne hoče priti na jasno glede
stanja vsakega izmed njih v odnosu
do sebe. Privedejo mu nekoga, ki mu
je bil dolžan »deset tisoč talentov«.
To je vsota, s katero pripovedovalec
pretirava, da bi naredil vtis na poslušalca. Dejansko je namreč pretirana.
Kdo more povrniti takšen dolg? En
talent je enako kot 35 kilogramov

zlata. Nemogoče je, da bi jih dobil toliko. Zato je razumljivo, da je bil ta
služabnik obsojen: on sam in njegova
družina bodo prodani za sužnje. Za
judovskega poslušalca je bila to strahotna kazen.

KRŠČANSTVO

Novost v krščanstvu je v
'popolnosti', ki s strogimi pravili številnih zakonov in predpisov nima nič skupnega,
ampak z dobroto in odpuščanjem, z
Toda glej, prizorišče se nenadoma učenjem ljubezni do sovražnika in s
spremeni: služabnik je tedaj padel poslušanjem besede tistega, ki nas
predenj in rekel: »Potrpi z menoj…« ljubi kot oče in mati in govori v naIn potem obljubi nemogoče: »Vse ti šem srcu.
povrnem«. In Gospodar, ki je pravkar
ukazal, naj ga prodajo za sužnja, mu Krščanstvo ni prisilni jopič, ki nam ne
vse odpusti. Zakaj? Ker se mu je za- pusti dihati, niti ni steznik, v katerem
smilil. Ta drža ne opisuje katerega se dušimo. V krščanstvu si svoboden.
koli kralja, ampak opisuje usmiljenje, Krščanstvo dopušča človeku, da uživa
življenje. Obstaja pa v njem zakon, ki
ki je znamenje Božjega usmiljenja.
zajame vse: to je ljubezen!
Ko gospodar temu človeku vse odpusti, mu ni rekel, da mora tudi on Krščanstvo ni perfekcionizem. Ni poodpuščati drugim. Vendar sama vest trebno, da si prvi in najboljši.
pravi, da je treba tako ravnati: kdor Ni treba biti superčlovek.
je deležen usmiljenja, mora biti tudi
sam usmiljen. Pa ni bilo tako. Ko je ta Krščanska popolnost nima nič skupslužabnik prišel pomiloščen od svoje- nega s perfekcionizmom, z natančnim
ga gospodarja, se je srečal z nekom, izpolnjevanjem zakonov.
ki mu je bil dolžan samo sto denar- Vendar, če si v krščanstvu na kaj veijev. V primerjavi z deset tisoč talenti zan, si vezan na zapoved ljubezni!
to ni nič, pa ni znal odpustiti tega ma- V krščanstvu lahko imaš napake in
lega dolga. Niti tega se ni zavedel, slabosti. Poklican si, da si dober čloda ga je soslužabnik rotil z enakimi vek - lahko pa padeš sedemdesetkrat
gestami in enakimi besedami, kakor sedemkrat.
jih je uporabil sam, ko je prosil kralja.
Pri krščanskem Bogu je tudi grešnik
Kar se je zgodilo, se zdi neresnično, dobrodošel. Le kdor nima dobre
in za tistega, ki je bil priča dogodku, volje in se čisto zavestno odloči za
tudi je neresnično. Spričo tolikšne
zlo, se sam izključi!
nehvaležnosti, pred človekom s tako
Po: Phil Bosmans, Bog – moja oaza
trdim srcem se lahko samo zgroziš
in se upreš.
Kakšno pa je naše ravnanje? Gospodar nam nenehno odpušča; znamo
tudi mi?
Po: M. Galizzi, Evangelij po Mateju

Prvi bistveni učni kraj upanja je
molitev. Če mi nihče več ne
prisluhne, me Bog še vedno
posluša.
(Benedikt XVI.)

17. 09. – 24. 09.

NEDELJA
7.00

G. O.
15.30

*

17. 09. 2017 * 24. MED LETOM, svetniških kandidatov

ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za
za

+
+
+
+
+
+
+

Ivano OGRAJENŠEK (obl.), Antona, Srečka BRINOVŠKA
Stanka GROBELNIKA
Ivanko SKAZA
* m.: J.K., J.B., M.G.
Jožeta ZAGORIČNIKA (obl.) in Faniko
Jožefo in Ivana HRIBERNIKA ter hčere
Jožeta JELENA (obl.)
Marijo VIDMAJER
* maš.: J.K., J.B., V.A., M.G.

PONEDELJEK * 18. 09. 2017

* Jožef Kupertinski, duh., redovnik

POLZELA 7.00 … za + družino ČEDE iz Šmartnega ob Paki
… za vse + JOŠOVČEVE

TOREK * 19. 09. 2017

* maš.: J.K., P.K.

* Januarij, škof, mučenec * Teodor Angleški

POLZELA 19.00 … za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka, vse ŠPRONGOVE
… za + Mihaela PLEVNIKA
* maš.: J.K., S.P.

SREDA * 20. 09. 2017

* Andrej Kim Tae-gon, duh. in drugi korejski muč.

POLZELA 7.00 … za + Milana FUŽIRJA (8. dan)
… za + Alojza PIREC (7. dan)

ČETRTEK * 21. 09. 2017

* maš.: J.K., S.P.

* Matej (Matevž), evangelist, apostol * Jona

POLZELA 19.00 … za + Milana, Zinko TERGLAV, vse ŠPRONGOVE
… za + Srečka BIZJAKA (obl.)
… za + Bojana RIZMALA
* maš.: P.K., T.K., S.P.

PETEK * 22. 09. 2017

* Mavricij, muč. * Pavel in Avguštin, korejska kateheta

ANDRAŽ 18.00 … za + Martino, Branka, Ferdinanda, Frančiško BLAGOTINŠEK
POLZELA 19.00 … za + Stanislava ROMIHA in sorodnike
… za + Marijo KRT
* maš.: M.B., T.K.

SOBOTA * 23. 09. 2017
ANDRAŽ 18.00 …
…
…
POLZELA 19.00 …
…
…

NEDELJA

*

za
za
za
za
za
za

+
+
+
+
+
+

* Pij iz Pietrelcine, redovnik, spovednik

rodbino GRIL (Roman obl.) in rodbino SEDOVŠEK
Jožeta VERDEVA
Matica ŠTRIGLA
* maš.: G.B., T.K., V.A.
Bogdana BIZJAKA in vse BAJHTOVE
Angelo (obl.) in Martina OŽIRJA
Milana BASTAŠIČA (30. dan)
* maš.: G.B., S.P., P.K.

24. 09. 2017 * 25. MED LETOM – SLOMŠKOVA * A.M.S.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca PIRTOVŠKA in vse ŽUPANOVE
+ Martina SMREKARJA
* maš.: M.G., T.K.
+ Mitja, vse REHARJEVE, ŠMELCERJEVE
+ Jožeta CIGALETA, vse GOVEKOVE
+ Štefana, Marijo URANJEK
* maš.: M.G., V.A., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 17. septembra bo krščen
Gal G., Andraž. Zavetnik sv. Gal, 16. okt.
To nedeljo bo tretji dan priprave na
praznik A. M. Slomška (24. sep.).
V torek, 19. septembra bo po večerni
maši srečanje zakonskih parov, ki bi
se želeli vključiti v novo zakonsko
skupino. To srečanje bo informativnega značaja, pogovor o delovanju
skupine in iskanje najprimernejšega
termina za poznejša redna srečanja.
V soboto, 23. septembra z začetkom
ob 9.30 bo na Slomu in na Ponikvi
vseslovensko srečanje vzgojiteljev,
učiteljev in katehetov.
V nedeljo, 24. septembra s pričetkom
ob 15. uri bo v Mariboru, v Zavodu A.
M. Slomška, Vrbanska c. 30, slovesno
praznovanje Slomškove nedelje. V
Zavodu Antona Martina Slomška zato,
ker v tej ustanovi letos praznujemo
razne obletnice posameznih enot:
20 let delovanja Zavoda A. M. Slomška,
20 letnico Škofijske gimnazije AMS,
10 letnico Dijaškega doma AMS, 10
letnico Glasbene in baletne šole AMS
in 10 letnico vrtca Hiša otrok - vrtec
Montessori. Za prevoz poskrbi vsak
udeleženec sam. Vabljeni!
V nedeljo, 24. septembra bosta krščena Aleks P., Podvin in Neli V., Andraž.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Gril, Andraž 112, Ožir,
Andraž 100, Ograjenšek, Andraž 98.
Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

ŽUPNIJSKI ROMANJI

Tradicionalno romanje »Po cerkvah
sv. Marjete« bo letos v soboto, 7. oktobra. Odhod avtobusa s parkirišča
pred občinsko stavbo bo ob 7.30. Za
prevoz, kosilo in drugo prispevate
25. €. Prijave v zakristiji.
Romanje »Po cerkvah sv. Andreja«
bo v soboto, 14. oktobra. Povezali
ga bomo z vseslovenskim shodom v
počastitev stoletnice prikazovanj
Fatimske Marije (slovensko-hrvaško
srečanjem) v Stični.
SPOVEDOVANJE

Spovedi ob začetku veroučnega leta
se je v torek ali petek udeležilo 9 (!)
otrok. Ta torek, 19. septembra od 13.
do 17. ure bo nova priložnost. Prosim!
PETJE - ZBORI

Mladinski pevski zbor Polzela vabi
vse mlade, ki imajo veselje do petja,
k sodelovanju. Pevske vaje se bodo
pričele v soboto, 23. septembra ob
16. uri v učilnici pod cerkvijo. Inf.:
031 515 180 (Anita).
KULTURA

V petek, 22. septembra ob 20. uri bo
na Starem gradu Celje uprizoritev
gledališkega dela Calderona de la
Barca: 'Veliki oder sveta', ki ga bodo
izvedli mladi župnije Celje - sv. Jožef.
Vstop prost - prostovoljni prispevki.
Dom sv. Jožef Celje vabi v soboto, 23.
septembra ob 16. uri na koncert v
atriju. Izvajalca bosta večkrat nagrajeni sestav Delavske godbe Trbovlje
in solist SNG Ljubljana Jože Vidic.

