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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rečejo mu: »Hudobneže bo
hudo pokončal in vinograd
bo dal v najem drugim
vinogradnikom, ki mu bodo
ob svojem času dajali
pridelek.«
Jezus jim reče: »Ali niste
nikoli brali v pismu: ‚Kamen,
ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen;
Gospod je to naredil
in je čudovito v naših očeh.‘
Zatorej vam pravim,
da se vam bo
Božje kraljestvo vzelo
in dalo ljudstvu, ki bo dajalo
njegove sadove.
(Mt 21, 41-43)

Če bomo imeli v mislih vse, kar je
resnično, pravično, čisto,
ljubeznivo, krepostno …
Če bomo to, kar smo se od Jezusa
naučili, prejeli in slišali, tudi delali,
potem bomo imeli mir v srcih.
In ko imamo mir v srcu, potem ga
lahko delimo med druge.
Tako lahko postaja
naš svet lepši, polnejši
in prepojen s pristno
krščansko ljubeznijo.

Jezus v današnjem evangelijskem odlomku razvija starozavezno pesem, ki
jo 'poje' Izaija, o ljubezni med Bogom
in človekom. Izraelski voditelji, elita
judovskega ljudstva, niso prepoznali
znamenj časa. Pretepali, mučili in
ubili so Božje služabnike. Ubili so
preroke. Končno, je naposled kot
zadnji dokaz svoje ljubezni Bog poslal svojega edinorojenega Sina na ta
svet. Vendar ne, da bi sodil, temveč,
da bi svet odrešil.
Dejstvo pa je, da so tudi tega Sina
prijeli, ga vrgli iz »vinograda« ter ga
mučili in naposled ubili. Križali so
ga izven obzidja, kar ima tudi svoj
pomen. In kakšne so bile posledice?

V starozaveznem obdobju se je zgodil
popoln poraz Izraela in pregon v izgnanstvo; v novozaveznem času pa
Jezus oznanja: svoj vinograd bom dal
drugim najemnikom. In to podkrepi
z besedami: »Zatorej vam pravim, da
se vam bo Božje kraljestvo vzelo in
dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove
sadove« (prim. Mt 21,43). Z drugimi
besedami bi lahko rekli, da smo sedaj
mi postali Božji najemniki v tem
vinogradu svetovnih razsežnosti.
Kakšno grozdje bomo prinesli mi –
sladko ali kislo?
Zato pazimo na svoje srce, da bo
vedno ostalo čisto. Lahko se namreč
pripeti, da s svojimi grehi popolnoma
uničimo vinograd. Izbirajmo krepostno življenje, kot ga omenja sv. Pavel
v svojem pismu kristjanom v Filipih.
Vzpodbuja nas, da v moči sv. Duha,
ki smo ga prejeli in se razliva v naših
srcih, spoštujemo, ljubimo in si vselej
prizadevamo za krepostno življenje.
Tako bo Božji mir, ki vsak razum
presega, varoval vaša srca in vaše
misli v Kristusu Jezusu (pr. Flp 4,7).
Od nas je odvisno, ali se bomo utopili
v lastnem, izredno kislem kisu, ali pa
pred Gospodarja prinesli sladek sad
našega življenja.
Po: p. A. Krasicki

KRŠČANSKO ŽIVLJENJE

Pavel v današnjem berilu
našteva, katere kreposti naj
kristjani živijo. Živijo naj resnico, namesto da letajo za navideznimi
vrednotami družbe in njihovimi iluzijami. Uresničujejo naj nravno dobro,

to, kar se spodobi, kar je častno. Pravičnost je osrednja krepost. Pomeni,
da sem pravičen sam do sebe in do
svoje narave, pa tudi do ljudi v njihovi
vsakokratni posebnosti. In kristjani
naj v svojem življenju odsevajo notranjo čistost. Pri tem naj ne izžarevajo
ostrine, ampak ljubeznivost. S svojim
načinom življenja naj se ljudem priljubijo in sami uresničujejo tiste kreposti, ki jih najdejo v svojem okolju.
Tedaj bodo ljudje v njihovi okolici
čutili, da kristjani niso obskurna sekta,
ampak z življenjem uresničujejo pravo
človečnost.
Pavel opozarja kristjane v Filipih na
vrednote grške filozofije in jih vzpodbuja, naj uresničujejo to, kar so videli
in slišali pri njem. Ne gre le za nauk,
ki ga Pavel oznanja, ampak tudi za
njegov zgled, ki jim ga je dal s svojim
življenjem. On sam je očitno uresničil
vse človeške kreposti in vrh tega s
svojim obnašanjem izžareval duha
Jezusa Kristusa. Kreposti naj bodo
napolnjene z Jezusovim duhom. Tedaj
izžarevajo človečnost, ki je v Jezusu
Kristusu na enkraten način zasijala
v tem svetu.
Katere kreposti pa so tebi postale pomembne, da bi tvoje življenje uspelo?
Kateri ljudje v tvoji okolici so zate
vzor kreposti in kako občutiš samega
sebe v primerjavi z njimi?
Kako daleč je tvoja krščanska vera
poglobila tvojo človečnost?
Ali se v veri le izogibaš zahtevam
prave človečnosti?
Anselm Grün, Veselje bo popolno

08. 09. – 15. 10.

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.

PONEDELJEK * 09. 10. 2017

* Dionizij, škof in tovariši, mučenci

POLZELA 7.00 … po Marijinih namenih

TOREK * 10. 10. 2017

* Danilo (Danijel), mučenec * Florencij in Kasij
POLZELA 18.00 … za + Marijana MATJAŽA (obl.), starše MATJAŽ, OREŠNIK
… za + Milana FUŽIRJA (30. dan)
… za + Marijo PŠENIČNIK (1. obl.)
* maš.: J.K., T.K., V.A.

SREDA * 11. 10. 2017

* Janez XXIII., papež * Bruno in Firmin, škofa

POLZELA 7.00 … za + Marijo SVETKO
… za + Marijo ŠKETA

* maš.: J.K., V.A.

ČETRTEK * 12. 10. 2017

* Maksimilijan Celjski, muč., zavetnik celjske šk.
ANDRAŽ 17.00 … za + Ljudmilo JEŽOVNIK in vse rajne BRŠEKOVE
POLZELA 18.00 … za + Stanislava PEČNIKA (obl.)
… za + Alojza PIREC (30. dan)
* maš.: J.K., V.A.

PETEK * 13. 10. 2017
ANDRAŽ 17.00 …
POLZELA 18.00 …
…
POLZELA 18.30 …

* Gerald, vitez * Koloman, mučenec * Venancij, opat
Marijo in Franca ČRETNIKA
za + Jožeta URATNIKA (obl.) in vse TOMAŽOVE
za + Edvarda VELERJA
* maš.: J.K., G.B.
molitev pred Najsvetejšim

SOBOTA * 14. 10. 2017

* Kalist I., papež, muč. * Gavdencij (Veselko), škof
POLZELA 18.00 … za + Alojza, Marijo, Ivana HRAŠARJA

NEDELJA

* 15. 10. 2017 * 28. MED LETOM * Terezija Velika (Avilska)
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana, Marijo JELEN-JANEZOVA, Heleno, Štefana BRUNŠKA
… za + Janija KRAJNCA, vse TAJNŠEKOVE, REPNIKOVE
… za + Antona SITARJA (obl.) in vse KOVAČEVE
… za + Vinka in Petra VODOVNIKA
… za + Marijo ŽAVSKI (obl.)
* maš.: J.K., T.K., V.A., G.B., J.B.
POLZELA 10.30 … za + Terezijo VOŠNJAK, vse VOŠNJAKOVE, PEČOVNIKOVE
… za + Apolonijo ČRETNIK (obl.), vse ČRETNIKOVE
… za + Marjana KLANČNIKA (1. obl.)
… za + Marijo KOLŠEK (1. obl.)
… za + Nino MEKLAV (8. dan)
* m.: J.K., G.B., S.P., P.K., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 8. oktobra ob 10.30 bo na
Polzeli srečanje bolnih in ostarelih.
To nedeljo, 8. oktobra ob 10.30 bo na
Gori Oljki srečanje članov MPS.
To nedeljo, 8. oktobra ob 15. uri bo
v cerkvi v Andražu revija cerkvenih
pevskih zborov dekanije Braslovče.
V čim večjem številu zaželeni in lepo
vabljeni tudi poslušalci.
V torek, 10. oktobra ob 19.00 bo pri
sv. Jožefu v Celju tečaj za bralce beril.
Tokrat ga bo vodil Jože Planinšek, ki
bo branje beril osvetlil še bolj z vidika
bogoslužja in liturgije. Prijave do 8.
oktobra (0590 73 800, info@jozef.si)
V torek, 10. oktobra od 13. do 16. ure
na Polzeli spoved za otroke od 4. do
9. razreda. V Marijinem mesecu naj
bo odziv boljši kot je bil septembra!
V četrtek, 12. oktobra ob 19.30 bo v
Šentvidu v Ljubljani festival sodobne
krščanske glasbe »Ritem srca«.
V četrtek, 12. oktobra ob 19.30 uri bo
srečanje zakonske skupine.
V nedeljo, 15. oktobra ob 9. uri bo v
Andražu srečanje bolnih in ostarelih.
V nedeljo, 15. oktobra bodo krščeni
Evita Č., Andraž, Juš J., Andraž in Luka
Z., Polzela. Zavetniki: Eva, sv. Jožef,
sv. Luka Evangelist.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Dušič, Andraž 118, Dušič,
Andraž 118/a, Zabukovnik, Andraž
114/a. Na Polzeli: Polzela I.

ROMANJI

Andraško župnijsko romanje bo to
soboto, 14. oktobra. Povezali ga bomo
z vseslovenskim shodom v počastitev
stoletnice Marijinih prikazovanj v
Fatimi (slovensko-hrvaško srečanje)
v Stični. Odhod avtobusa s platoja pred
pokopališčem v Andražu ob 7.30.
V soboto, 14. oktobra bo v Stično na
slovensko-hrvaško srečanje ob stoletnici prikazovanj Fatimske Marije
peljal tudi posebni avtobus izpred
občinske stavbe na Polzeli - ob 8.30.
Cena prevoza 9 € ali manj, če bodo
sedeži polno zasedeni. Hrana iz popotne torbe. Takojšnje prijave.
SKAVTI

Si želiš spoznati nove prijatelje? Pridobiti nepozabne
izkušnje v naravi? Biti del
velike svetovne skavtske družine,
ki šteje več kot 30.000.000 skavtov?
Ne odlašaj! Pridruži se nam 10. oktobra ob 10. uri pred Aninim domom
v Preboldu. Povabi še prijatelje! Več
nas bo, boljše bo! postaniskkavt.si;
Facebook: Skavti Prebold Polzela;
stegovodja Vid: 031 562 733.
DOBRODELNA AKCIJA

V soboto, 14. oktobra od 8. do 12. ure
bo pred trgovino Tuš na Polzeli potekala dobrodelna akcija »Drobtinica«.
Sredstva se bodo zbirala za letovanje
socialno ogroženih otrok v letu 2018.
Vabi in spodbuja RK.
V sredo, 18. oktobra od 8. do 13. ure
bo v prostorih pod župnijsko cerkvijo
na Polzeli krvodajalska akcija.

