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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
On pa je odgovoril
enemu izmed njih:
‚Prijatelj, ne delam ti krivice;
ali se nisi po denarju z menoj
pogodil? Vzemi, kar je tvojega,
in pojdi! Hočem pa tudi
poslednjemu dati kakor tebi.
Ali ne smem s svojim storiti,
kar hočem? Ali je tvoje oko
hudobno, ker sem jaz dober?‘
Tako bodo poslednji prvi
in prvi poslednji.«
(Mt 20, 13-16a)

„Sveta vera bodi vam luč! To velja
za verujoče in za vse ljudi dobre volje.
Materni jezik bodi vam ključ ...
Mislimo tukaj na vso narodno zročilo,
vse te vrednote, ki so s tem povezane,
in če bi spoštovali, da je to ključ,
in bi se povezovali med seboj,
potem ne bi
delali problemov,
kot jih delamo.
Človek preganja
človeka.
Ni človeku brat,
ampak je vse
kaj drugega.“
S. Lipovšek

Že prerok Izaija pravi: »Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga,
dokler je blizu! … Kajti kakor je nebo
visoko nad zemljo, tako visoko so
moje poti nad vašimi potmi in moje
misli nad vašimi mislimi.« S prispodobo o razdalji med zemeljskim in
presežnim pokaže na neznansko
vzvišenost tiste pravičnosti, ki jo
prežema ljubezen, in je zato nad
navadno zemeljsko menjalno, razdelilno in zakonsko pravičnostjo.
Te tri hočejo veljati samostojno, ne
da bi morala biti poleg tudi ljubezen.
Za Božjo pravičnost pa je navzočnost
ljubezni bistvena, saj je gonilna sila

usmiljenja in odpuščanja. Pridružuje
se ji Božja milost, ki na tej ravni povzroča spreobrnjenje. Pravičnost je
dinamična in ustvarjalna. Prebuja in
vodi nastajanje novega evangeljskega
življenja. Božja pravičnost neprestano
daje dober zgled ljudem s tem, da ni
preračunljiva, ampak tako velikodušna, da je do ljudi naravnost razsipna.
Razsipnost v prid potrebnih postane
krepost.

A.M.SLOMŠEK

Stari latinci so rekli: »Finis
coronat opus. Konec krona
delo.« Tudi za bl. Slomška
velja: konec življenja je
krona njegovega dela.
Zadnje leto svojega življenja je romal
v Rim, nato je zadnje mesece birmoval
in opravljal pastoralne obiske, se udeležil še duhovnih vaj v Rogaški Slatini
Do skrajnosti pravični ljudje so lahko in na koncu poromal na Ptujsko Goro
»po slovo«. Zadnja dva dneva po tem
še vedno sebičneži, ker so do decimalk
romanju je obležal na bolniški posnatančni in do dolžnikov nepopusttelji in prejel zakramente. Vsi ožji
ljivi. Božja velikodušnost pa nas uči
sodelavci so prek dneva prihajali
obdarovanja. Naj ne dajemo samo
po slovo in zvečer na današnji dan,
tega, kar smo dolžni dati.
24. septembra 1862, okrog pol deMenjalna, razdelilna in zakonska pra- vetih je prišla njegova zadnja ura.
vičnost so potrebne kot red znotraj Med litanijami Matere Božje, je sredi
sveta. V krščanski misli, ki človeka v vzklikov »Prosi za nas!« končal svoje
tem svetu že vseskozi usmerja nad ta zemeljsko življenje.
svet, pa svetno pravičnost presega Z novico o njegovi smrti je odmevalo
Božja in človeška ljubezen.
po vsej škofiji prepričanje: »Svetnika
Jezus je v času svojega življenja na imamo, svoje priprošnjika v nebesih
zemlji pokazal, kakšen mora biti gos- imamo!« To so izjavljali ljudje po vsej
podar. On namreč pravi, da je dober takratni lavantinski škofiji in tudi po
gospodar tisti, ki je sposoben to, kar drugih sosednjih škofijah, posebej še
ima, velikodušno deliti z drugimi, v celovški in graški. Celo sovražniki
ne glede, če so si zaslužili to, kar so in nasprotniki so to priznavali.
prejeli. Jezus plačila ne pogojuje z
zaslugami in ozko pravičnostjo, am- Med Slomškovimi deli je potrebno
pak s podarjeno ljubeznijo. On je posebej poudariti njegovo skrb za
velikodušen tudi do tistih, ki so brez edinost kristjanov in ustanovitev
sleherne zasluge in pravic. Naše pla- molitvenega občestva – Bratovščine
čevanje temelji na strogi ekonomiji, sv. Cirila in Metoda ... Bil je prepričan,
kar pa moramo preseči s posneman- da samo molitev lahko ozdravi rano
jem Jezusa, ki nas vabi, da bi bili tako na Kristusovem skrivnostnem telesu.
radodarni, kot je on. Prav vsi hrepe- Tudi danes smo povabljeni, da molimo
nijo po čisti in popolni ljubezni. Smo po tem namenu – naj nam bo tudi v tej
prošnji priprošnjik naš bl. Slomšek.
jo pripravljeni podarjati?
Po: B. Lavrih

F. Kramberger, Slomšek med nami živi ...

24. 09. – 01. 10.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 25. 09. 2017

* Sergij Radoneški, menih * Nikolaj iz Flüe

POLZELA 7.00 … za + Matevža VOUKA
… v čast Svetemu Duhu

TOREK * 26. 09. 2017

* Kozma in Damijan, mučenca * Terezija Couderc

POLZELA 19.00 … za + Marijo ŠKETA in starše OCVIRK
… za + Kristino in Mihaela SATLERJA

SREDA * 27. 09. 2017

ČETRTEK * 28. 09. 2017

SOBOTA * 30. 09. 2017

1

*

* maš.: P.K.
* maš.: P.K., T.K.

* Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli

POLZELA 19.00 … za + Antona in Rozalijo KOKOVNIK (obl.)
… za zdravje

NEDELJA

* maš.: M.G., S.P.

* Venčeslav (Vaclav), mučenec * Lovrenc Ruiz

ANDRAŽ 18.00 … za + Venčeslava TRATNIKA
POLZELA 19.00 … za + Štefanijo in Jožeta KAČA
… za + Danijela HROVATA

ANDRAŽ 13.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za

* maš.: M.B., S.P.

* Vincencij Pavelski, duh., ustanovitelj lazaristov.

POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC (obl.)
… za + Albina KUHARJA

PETEK * 29. 09. 2017

* maš.: M.G., P.K.

* maš.: J.K., S.P.

* Hieronim, d., c..uč. * b.sl. Andrej Majcen * KVATRE

+ Janeza in Antonijo DROBEŽ
pare, ki si želijo otrok
+ Martina FLORJANCA
+ Matija TURNŠKA

* maš.: J.K., S.P., P.K.

01. 10. 2017 * 26. MED LETOM * ROŽNOVENSKA

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
G.OLJKA 15.00 … za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Marijo VERDEV in Martina
+ Branko ZABUKOVNIK
+ Ivana VERDEVA
* maš.: J.K., T.K., V.A.
+ starše HRIBERNIK in sestre
+ Nandija OBUJA (obl.)
+ Romana ARTNIKA
+ Cvetko MAROVT
* maš.: J.K., V.A., S.P., P..K.
blagor in mir v občini Polzela
+ Janeza CUKJATIJA
* maš.: E.K., J.K.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 24. septembra bosta krščena Aleks P, Podvin in Neli V., Andraž.
Zavetnika: sv. Aleksander, Kornelija.
To nedeljo, 24. septembra s pričetkom
ob 15. uri bo v Mariboru, v Zavodu A.
M. Slomška, Vrbanska c. 30, slovesno
praznovanje Slomškove nedelje. Za
prevoz poskrbi vsak udeleženec sam.
To nedeljo, 24. septembra nas v svojo
župnijo vabijo tudi celjski salezijanci.
Praznujejo župnijskega zavetnika A.
M. Slomška. Maši ob 8. in 10. uri bo
daroval novomašnik g. Matild Domić.
V ponedeljek, 25. septembra ob 16.
uri bo v Domu sv. Jožefa v Celju informativni dan za vpis na Katehetsko
pastoralno šolo. (Tel.: 0590 80 605).
V torek, 26. septembra ob 18. uri bo
v Novem Kloštru duhovna obnova
za ženske. Udeležba priporočena.
V soboto, 30. septembra bo krščen
Jakob D., Dobrič. God: 25. julija.
V soboto, 30. septembra ob 19. uri bo
v župnijski cerkvi na Polzeli darovana
sveta maša za pare, ki si želijo otrok.
V molitvi smo vsi povabljeni, da prosimo za nova življenja. Pridružite se!
V nedeljo, 1. oktobra bosta krščena
Liam O., Andraž in Ajda Z., Dobrič.
Zavetnika: sv. Viljem in sv. Adelajda.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Turnšek, Andraž 119,
Kužnik, Andraž 126, Tratnik, Andraž
92. 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. Odhod avtobusa
izpred Doma krajanov v Andražu bo
ob 7.30. Za prevoz, kosilo in drugo
prispevate 25. €. Prijave v zakristiji.
PRAZNIK OBČINE

Med dogodki ob občinskem
prazniku bo tudi sv. maša
'za blagor in mir v občini'. Opravljena
bo ga Gori Oljki, 1. oktobra ob 15. uri.
Daroval jo bo prof. dr. Edvard Kovač
iz Ljubljane. K sodelovanju so povabljena vsa društva in organizacije ter
seveda vsi občani. Po maši druženje
ob sladici in rujni kapljici.
TEDEN ZA ŽIVLJENJE

Od 1. do 8. oktobra bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 'Teden za življenje'.
Pravzaprav ga bomo na Polzeli pričeli
že dan prej z mašo ob 19. uri.
MATEMATIKA – Oče pravi Petru: »Če
danes dobiš pri matematiki cvek, se
midva ne poznava več!« Ko pride Peter iz šole, ga oče vpraša: »No, kašno
oceno si dobil pri matematiki?« Peter
odvrne: »Kdo si ti?«

