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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
A kaj se vam zdi?
Neki človek je imel dva sina.
Obrnil se je k prvemu in rekel:
‚Sin, pojdi danes delat
v moj vinograd!‘
Ta je odgovoril: ‚Nočem!‘
Pozneje pa se je skesal in je šel.
Stopil pa je k drugemu
in rekel prav tako.
Ta je odgovoril: ‚Pojdem, gospod‘,
pa ni šel. Kateri teh dveh
je očetovo voljo spolnil?«
Pravijo: »Zadnji.«
Jezus jim reče: »Resnično,
povem vam, da pojdejo v
Na Jezusovo vprašanje »Kateri od teh
Božje kraljestvo cestninarji
dveh je izpolnil očetovo voljo?« lahko
in nečistnice prej ko vi.«
(Mt 21, 28-31)

Gospod, strah me je tvoje zahtevnosti,
toda kdo bi se ti mogel upirati?
Naj pride tvoje kraljestvo in ne moje.
Naj se zgodi tvoja volja in ne moja.
Pomagaj mi vedno reči DA
in se tega tudi držati.
Naj ne omahujem
v strahu in neodločnosti,
temveč s teboj vztrajam
pri odločitvah in dobrih
delih, h katerim me vzpodbujaš ti.

brez težav tudi mi odgovorimo, da je
delo pomembnejše od »govorjenja«.
To vemo vsi. Tako je pomembneje to,
kar se recimo naredi po volitvah, kot
pa to, kar je bilo obljubljano v predvolilni bitki. Enostavno je namreč
nekaj reči, to realizirati pa je popolnoma druga zgodba. Običajno gre
pri udejanjanju za mnogo večji in
zahtevnejši izziv.
Ta evangelijski odlomek je vedno
aktualen. V primerjavi z volitvami
bi lahko rekli, da voditelji prihajajo
in odhajajo, evangelij pa v nasprotju

s tem ostaja vedno enak, z enakimi
poudarki, jasnimi obljubami in »posledicami«. Vedno se nanaša na mene
osebno, z osebnim pristopom in nagovarjanjem.

ROŽNI VENEC

"O prelepa preprostost vere,
veliko si nam podelila s tem
starim družinskim molkom, ki visi na
porjavelem žeblju na steni omare. Nanj
Skozi ogledalo tega evangelijskega so navezani najlepši spomin mojega
odlomka poglejmo naše življenje. življenja.
Kateremu od sinov smo podobni? Kroglice so nanizane na močni pleteni
Tistemu, ki takoj reče »Da.« in potem vrvi, tudi križ na vozlišču je lesen, le
ne naredi ničesar, ali tistemu druge- obroček, ki je nanj pritrjen, je iz kosti.
mu? To je vprašanje, ki nam zagotovo O, ta križ! Ves je obrabljen od prijemov
pomaga izprašati vest. Jezus nas z in poljubov; komaj še razločim Kristuostrimi besedami želi prebuditi iz sovo telo na njem. Pri križu se začenja
in konča naša molitev ... Žena ali mož,
naših »iluzij« in izničiti predsodke, ko
ki ga je prvi posvetil s svojo molitvijo,
omeni »cestninarje in nečistnice«. že zdavnaj počivata v Bogu, toda rožni
Jasno nam pokaže našo podobo v venec nas še druži z njimi. Kakor pleogledalu. Spadamo med tiste, ki se zalci smo, ki so v gorski steni navezani
imajo za posebej pobožne in poslušne na rešilno vrv; in to vrv drži sama Mati
Božji volji, ko je pa treba pristopiti k Božja v rokah. Vemo, da ne bomo padli,
»resnemu delu« za zveličanje, pa dokler se je bomo oklepali. Dragocenejša je od materinega poročnega
popolnoma odpovemo?
prstana ali uhanov ...
Ker je Jezus na prvo mesto postavil
cestninarje in prostitutke, je nadvse Ne, brez molka ne bi bilo našega doma,
šokiral množico. Tudi danes reakcija kakor bi ne bilo družine brez očeta in
matere. O, ve lepe, obrabljene jagode!
ne bi bila nič drugačna. Vendar nam
Očenaševe so kakor orehi, zdravamarije
s tako izrazito podobo želi zgolj pove- kakor češnje. Kadar zdrkne druga ob
dati, kaj konkretno v njegovih očeh drugo, je slišati, kot bi z velike višine
kaže na veličino človeka. Pomembna kanila kapljica vode na skalo. Tako
so mu dela, ne lepe besede. Na podlagi okorno izrezljane, niti povsem okrogle
naših del se bo odločalo o tem, kdo niso. Podobne so molitvam izmučenih
ljudi. Nihče razen Boga ne ve, koliko
pojde v nebeško kraljestvo.
zdravamarij je zdrknilo po teh jagodah
Druženje ob oltarni mizi nas krepi, v nebeški ribnik. Čez sto let so že stare,
Božji kruh z oltarja pa nam daje not- dvesto let morda, in vsakokrat, ko udaranje moči, da zmoremo opraviti ri pri molitvi druga ob drugo, potrka
poslanstvo in delo v vinogradu, v na rajske duri: "Tik, – poslušaj dobri
katerega vsakogar izmed nas vabi. Bog, usmili se nas ... Saj si se za nas
Odzovimo se in delo tudi opravimo! učlovečil ..., za nas trpel ..., nam v pričevanje od mrtvih vstal ..."
Po: p. J. Župiću
Dr. Emilijan Cevc, Preproste stvari

01. 09. – 08. 10.

NEDELJA
POLZELA

7.00

1

* 01. 10. 2017 * 26. MED LETOM * ROŽNOVENSKA
ANDRAŽ 9.00 … za + Marijo VERDEV in Martina
… za + Branko ZABUKOVNIK
* maš.: J.K., T.K., V.A.
… za + Ivana VERDEVA
POLZELA 10.30 … za + starše HRIBERNIK in sestre
… za + Nandija OBUJA (obl.)
… za + Romana ARTNIKA
… za + Cvetko MAROVT
… za + Stanka PEVCA (pred pogrebom) * J.K., V.A., S.P., P..K., J.B.
G.OLJKA 15.00 … za blagor in mir v občini Polzela
… za + Janeza CUKJATIJA
* maš.: E.K., J.K.

PONEDELJEK * 02. 10. 2017

* Angeli varuhi * Anton Chevrier, duh.

POLZELA 7.00 … za + Marijo HROVAT (obl.), Edvarda ter Anko MALIS

TOREK * 03. 10. 2017

* Frančišek Borgia, redovnik * Gerard, opat
ANDRAŽ 17.00 … za + Angelo (30. dan) in Janeza (obl.) ODER
POLZELA 18.00 … za + ANŽELAKOVE

SREDA * 04. 10. 2017

* Frančišek Asiški, red. ustanovitelj * Avrea (Zlatka)

POLZELA 9.00 … za + Frančiška ZUPANA

ČETRTEK * 05. 10. 2017
1

* Marija Favstina Kowalska, redovnica * Flora
ANDRAŽ 17.00 … za + Martina SMREKARJA
POLZELA 18.00 … za + Janija KRAJNCA-ROJNIKA, vse + iz družine KRAJNC

PETEK * 06. 10. 2017
1

* Bruno, duh., ustanovitelj kartuzijanov * Fides
ANDRAŽ 17.00 … izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
ANDRAŽ 17.30 … Andreja KUŽNIKA, Jožico, Slavkota UČAKARJA, starše
… Srečka BRINOVŠKA, dvojne starše
* maš.: J.K., V.A.
POLZELA 18.00 … izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
POLZELA 18.30 … za + Matildo (obl.), Franca, Mirka VAŠLA
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., G.B.

SOBOTA * 07. 10. 2017
1

* Rožnovenska Mati božja * Justina, dev., muč.
POLZELA 14.30 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)
ANDRAŽ 17.00 … v čast Srcu Marijinemu
POLZELA 18.00 … za + Jožefa DOBRIŠKA (8. dan)

NEDELJA

* 08. 10. 2017 * 27. MED LETOM * Benedikta, dev., m.
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Matica STRIGL, Zinko, Viktorja GLAVNIKA
… za + Ludvika (obl.) in Marka MEKLAVA
… za + Damjana JEZERNIKA
… za + Ivana JELENA (obl.)
* maš.: J.K., T.K., V.A., G.B.
POLZELA 10.30 … za + Jožico, Franca, Borisa BRUSA
… za + Ano TURNŠEK (obl.) in Maksa
… za + Riharda LESNIKA
… za + Cvetko DEDIČ
… za + Stanka PEVCA (8. dan)
* maš.: J.K., G.B., S.P., P.K., T.K.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti
ženin Matej Mandelc, Gomilsko in
nevesta Urška Vasle, Založe.
To nedeljo, 1. oktobra bosta krščena
Liam O., Andraž in Ajda Z., Dobrič.
Zavetnika: sv. Viljem in sv. Adelajda.
Ta torek se spremenijo ure za začetek
večernih maš. Upoštevajte!
V sredo, 4. oktobra bo na Polzeli rekolekcija duhovnikov dekanije Žalec.
Pričela se bo z mašo ob 9. uri. K bogoslužju vabljeni vsi verniki, da bomo
skupaj molili za aktualne potrebe.
Ob 7. uri maše ne bo.
V sredo, 4. oktobra o b 16. uri bo blagoslov parkirišč v Poslovni coni Ločica.
V četrtek, 5. oktobra ob 19. uri bo srečanje 'nove' zakonske skupine.
V soboto, 7. oktobra bo tradicionalno
župnijsko romanje »Po cerkvah sv.
Marjete«. Odhod avtobusa s parkirišča
pred občinsko stavbo ob 7.30. Prevoz,
kosilo in drugo 25. €. Prijave!
V soboto, 7. oktobra bo krščena Leonela J. P., R. Zavetnica: sv. Leonela.
V nedeljo, 8. oktobra ob 10.30 bo na
Polzeli srečanje bolnih in ostarelih.
V nedeljo, 8. oktobra ob 10.30 bo na
Gori Oljki srečanje članov MPS.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Meklav, Andraž 10/b,
Meklav, Andraž 10/c. Na Polzeli:
Polzela I.

APOSTOLAT MOLITVE

OKTOBER
Splošni: Da bi bili delavci
deležni spoštovanja, da bi
bile zavarovane njihove pravice in da
bi brezposelni dobili možnost prispevati k skupnemu dobremu.
Slovenski: Da bi ohranjali in krepili
zdravo narodno zavest.
ŽUPNIJSKO ROMANJE

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.
ZBOROVSKO PETJE

MePZ Oljka ima prvo vajo v novi pevskih sezoni v četrtek, 5. oktobra ob
19.30 uri v mali dvorani kulturnega
doma. V kolikor bi se želeli priključiti
in se niste mogli udeležiti avdicij v
preteklem tednu, vabljeni, da pridete
na vajo pol ure prej, ob 19. uri (tel.
041/381-472, Marko)
Tudi andraški cerkveni pevski zbor
na začetku novega pastoralnega leta
išče in vabi v svoj sestav nove pevce.
OKTOBER

Vstopili smo v mesec oktober, ki je
mesec molitve rožnega venca. Poskrbimo, da naši 'rožni venci' ne bodo
samevali v predalih, na policah ali še
kje, ampak da se bodo bolj pogosto
greli v naših rokah.

