.

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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Potem reče
svojim služabnikom: »Svatba
je pripravljena,
a povabljeni
je niso bili vredni.
Pojdite torej na razpotja
in povabite na svatbo,
katere koli najdete.«
In njegovi služabniki so
šli na pota in zbrali vse,
katere so našli,
hudobne in dobre,
in svatovska dvorana
se je napolnila z gosti.
(Mt 22, 8-10)

... Potrebujem tvoj »da«, kakor sem
potreboval Marijin »da«, kajti pri
tvojem delu moram biti navzoč jaz,
v tvoji družini moram biti jaz,
v tvojem delu moram biti jaz ...
Moja beseda nosi, in ne tvoja, moje
življenje preoblikuje, in ne tvoje.
Potrebujem tvoj resnični »da«,
da lahko še naprej
odrešujem svet
in ljudi, čakam kot
najboljši gostitelj
na večni svatbi.
Po: M. Quoist, Molitve

S prijateljem sva šla v hribe. Uživala
sva v svežem zraku, še bolj pa v čudovitih razgledih, ki so se odpirali na
vse strani. Oči so mi ujele planinskega
ptiča, ki je v mogočnih zavojih plaval
nad prepadi. – Glej ga, sem rekel prijatelju, kako šele ta uživa. – Pojdi no,
mi je odvrnil. Mar so njemu planine,
lepi razgledi in široka obzorja. Mrhovinar je. Njegove oči so uprte v tla.
Poginjeno žival išče, njeno drobovje
mu diši.
Vabilo na svatovsko gostijo, ki je
predmet današnjega evangelija, je
vabilo na uživanje neslutenih višin
nebeškega kraljestva. A je očitno, da

mnogim zanje ni. Ne znajo si predstavljati (ali pa nočejo), kaj pomenijo
besede sveto, Božje, nebeško, duhovno, nadnaravno. Njihov pogled je uprt
v nižine tega sveta, v snovnost in čutnost, v izpolnjevanje telesnih želja.
Za kraljevsko gostijo nimajo smisla
in jim zanjo ni mar. Hodijo po svojih
pristavah, zaposleni so s svojimi kupčijami.
A so še hujši primeri. Jezus pravi, da
so služabnike, ki so na gostijo vabili,
nekateri od povabljencev zgrabili,
zasramovali in jih celo pobili. Morda
se vsi ti služabniki res niso vedli dovolj vljudno ali je kateri od njih bil
preveč oblasten, vendar pa je očitno,
da je njihove poboje narekovalo sovražno razpoloženje do kralja.
Višine ostanejo višine, pa naj kdo še
tako vztrajno obrača pogled navzdol.
Božja gostija ostane Božja gostija
kljub temu, da jo nekateri zavračajo,
drugi pa pobijajo njene znanilce. Vabilo na Božjo gostijo je namreč vabilo
Ljubezni na gostijo ljubezni. Svatovsko oblačilo je v tem pogledu odprtost
za ljubezen.
Skrivnost je, zakaj tolikim ni do nje.
Pa tebi: je kaj do gostije? Si na seznamu povabljenih …
Po: Beseda da Besedo

ON MI DAJE MOČ

Vse premorem v njem,
ki mi daje moč (Flp 4,13)
… so besede, v katere
sv. Pavel strne tolažbo in krepčilo za
mnoge kristjane v njihovih stiskah.
Kristus daje Pavlu moč, da se distancira od svojih zunanjih življenjskih
razmer. Vendar ta misel pomeni več
kot to. Ravno tam, kjer pridemo do
svojih meja, lahko zaupamo v drugo
moč, v moč, ki prihaja od Kristusa.
Mnogi kristjani so imeli ta stavek na
ustnicah, ko so stali pred težkimi in
na videz nerešljivimi nalogami. Ko
jih je bilo strah, da bi jim pri njihovem
načrtu lahko grozila smrt, so si prišepetavali to apostolovo besedo.
Premagali so svoj strah in naredili
to, kar so spoznali kot svojo nalogo,
ki jim jo je zaupal Bog.
Apostol Pavel je prepričan, da mu
Kristus daje moč, da prestaja vse nevarnosti, ki ga doletijo pri njegovem
oznanjevalnem delu. Vendar je tudi
zanj velika tolažba, da ljudje mislijo
nanj. Tako hvali Filipljane, da so mu
v njegovi stiski pomagali.
Naj nam bodo te večno aktualne
besede vzpodbuda tudi v naših
vsakodnevnih preizkušnjah.
Anselm Grün, Veselje bo popolno

Ob glavni zapovedi –
ljubezni do Boga in do bližnjega –
postaneta ena sama le v Njem,
ki je hkrati Bog in človek.
Hans Urs von Balthasar

Odprte dlani niso same sebi namen,
prav zato so odprte. Prav toliko kot
ponujajo, so tudi pripravljene sprejeti.
Marjan Turnšekl

15. 09. – 22. 10.

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.
… maša in sveto maziljenje za starejše in bolne
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.

PONEDELJEK * 16. 10. 2017

* Hedvika, kn. * Marjeta Marija Alakok

POLZELA 7.00 … za + Frančiško JELEN (obl.) in Avgusta

TOREK * 17. 10. 2017

* Ignacij Antiohijski, škof, mučenec * Zosim

ANDRAŽ 17.00 … za + Ivanko SKAZA
POLZELA 18.00 … za vse + CIBERLOVE

SREDA * 18. 10. 2017

* Luka, evangelist * Peter Alkantarski, red.

POLZELA 7.00 … v zahvalo

ČETRTEK * 19. 10. 2017

* Pavel od Križa, duhovnik * obl. MB stolnice

POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Katarino BLAŽIC
POLZELA 18.30 … molitev za duhovne poklice

PETEK * 20. 10. 2017

* Rozalina, redovnica * b.sl. Anton Strle

POLZELA 18.00 … za + Slavko DUCMAN (obl.) in vse ZIDARJEVE
… za + Ladka in Minko KOŠEC
* maš.:
POLZELA 18.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 21. 10. 2017

* Uršula, devica, mučenka * Hilarion, opat

POLZELA 18.00 … za + Katico CVETKO in Zlatka (obl.)
… za + Bojana RIZMALA

NEDELJA

*

J.K., A.Š.

* maš.: J.K., A.Š.

22. 10. 2017 * 29. MED LETOM * MISIJONSKA * Janez P.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Venčeslava TRATNIKA in Viktorijo TURNŠEK
+ Marijo PODPEČAN (obl.) in vse KOČJAŽEVE
+ Darinko PLASKAN
* maš.: J.K., V.A., J.B.
+ Marka BERGANTA (obl.), vse PLETARJEVE
+ Janeza ŽGANKA (obl.), vse ŽGANKOVE
* J.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 15. oktobra ob 9. uri bo v
Andražu srečanje bolnih in ostarelih.
To nedeljo, 15. oktobra bodo krščeni
Evita Č., Andraž, Juš J., Andraž in Luka
Z., Polzela. Zavetniki: Eva, sv. Jožef,
sv. Luka Evangelist.
V četrtek, 19. oktobra po maši (ob
18.30) bo v prostoru pod cerkvijo
roditeljski sestanek za starše letošnjih birmancev (7. in 8. razred).
V soboto, 21. oktobra ob 10. uri bo v
celjski stolnici diakonsko posvečenje.
V soboto, 21. oktobra bo pri sv. Jožefu
v Ljubljani prvo vseslovensko srečanje ločenih vernikov. Po maši ob 10.
uri bo zanimiv program z nagovori,
pričevanji in delavnicami. Več na:
http://srcerazvezani.si/.
V soboto, 21. oktobra ob 19. uri bodo
naši pevci sodelovali na koncertu v
Oplotnici. Spet bodo izvajali kantato
Zdenke Serajnik Blagoslovljena med
ženami. Skladatelj dr. Jože Trošt, dirigent Marko Slokar, solista Andreja
Zakonjšek Krt, Primož Krt, na orglah
Metoda Kink.
V nedeljo, 22. oktobra bo v Novi Gorici, v župniji Kristusa Kralja vseslovensko praznovanje misijonske
nedelje. Začetek ob 15. uri z molitvijo,
nadaljevanje ob 16. uri s sv. mašo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Maver, Andraž 36, Maver,
Andraž 39, Atelšek, Andraž 40/a.
Na Polzeli: Polzela I.

KULTURA

To nedeljo, 15. oktobra, od 9. do 12.
ure in od 14. do 17. ure ter v ponedeljek, 16. oktobra, od 9. do 12. ure,
bo v Andražu v Domu krajanov na
ogled likovna razstava na kateri sodelujejo domači likovni ustvarjalci,
učenci POŠ Andraž, likovni prijatelji
s Polzele in Mengša.
Dom sv. Jožef Celje vabi to nedeljo,
15. oktobra ob 19. uri, v cerkev sv.
Jožefa Celje na koncert. Akustično
cerkev bosta z znanimi baročnimi
skladbami napolnili trobenta (Miklavž Pintar) in orgle (Barbara Mirkac).
Program: Mozart, Händel, Schubert,
Bach, Clarke. Vstop prost.
Celjska Mohorjeva družba vabi v
Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, na razstavo Čim
enotnejši, tem močnejši - 90 let od
prihoda Mohorjeve družbe v Celje.
Razstava bo odprta do 31. decembra.
DOBRODELNA AKCIJA

V sredo, 18. oktobra od 8. do 13. ure
bo v prostorih pod župnijsko cerkvijo
na Polzeli krvodajalska akcija.
Župnijski Karitas Andraž in
Polzela bosta v nedeljo, 22.
oktobra in v nedeljo 29. oktobra imeli po sv. mašah na
razpolago sveče za Vse svete. Priporočen dar je 1,5 €. Denar gre v dober
namen. Z nakupom sveče Karitas
namreč dobri ljudje darujejo za ljudi
v stiski. Sodelavci Karitas vas vabijo
da s skrbjo za rajne pomagate živim!

