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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus pa je spoznal
njih hudobnost in rekel:
»Kaj me skušate, hinavci?
Pokažite mi davčni novec!«
Prinesli so mu denar.
In reče jim: »Čigava je
ta podoba in napis?«
Rekó mu: »Cesarjeva.«
Tedaj jim pravi:
»Dajte torej cesarju,
kar je cesarjevega, in Bogu,
kar je Božjega.«
(Mt 22, 18-21)

Danes ne moremo pristopiti k človeku
z 'razlogi avtoritete' (moči), ampak
le z 'avtoriteto (močjo) razlogov'.
To pomeni: ne od zgoraj, kakor z
visoke prižnice, pokroviteljsko in z
dvignjenim prstom. Ljudje pričakujejo,
da jim zahteve vere utemeljimo in
pokažemo, da so pametne in
človeku v srečo.
Tako ravna
tudi Jezus
v današnjem
evangeliju.
To je najboljši
misijonski
pristop.

Današnja Božja beseda nam odkriva,
kakšna je bistvena vsebina nove evangelizacije. To je oznanilo o odprtih
vratih: o tem, da Bog človeku odpira
vrata in omogoča dostop do zveličanja. Odprta vrata so kar simbol te
nove evangelizacije. So znamenje
Božjega vabila, njegove 'gostoljubnosti' in hkrati človekovega odgovora
na to; vrata moramo odpreti tudi mi.
To je oznanilo, da je »Bog Gospod in
da ni drugega poleg njega« (1. berilo);
in da so »vsi bogovi narodov prividi«
(psalm). Ko človek zavrže edinega
pravega Boga, nujno kmalu postavi
na njegov prestol druge »bogove«, jih

»moli« in jim služi: razkošje, napreNA MISIJONSKO
dek, porabništvo, uživaštvo … A ko ga
Misijonarjeva vzpodti privedejo v slepo ulico, ga pustijo
buda na misijonsko
na cedilu. »Vsi naj spoznajo, da ni Boga
nedeljo.
razen mene,« pa ni drugega Rešitelja,
pravi Bog po preroku Izaiju.
Misijonar pomaga, podpira, rešuje
Nova evangelizacija je oznanilo o mi- množico ubogih, pomoči potrebnih
losti in miru z Bogom in med ljudmi. in neukih ljudi. Prav v tem je veliko
Apostol Pavel je v pismih vedno voščil notranje zadoščenje in sreča. Misiin osebno prinašal milost in mir od jonar, hodeč po Jezusovih stopinjah,
Boga. To je tudi danes edini namen prinaša veselo oznanilo, je ljudem v
Cerkve, ne pa oblast, vpliv, slava ali mnogotero pomoč in oporo. Zato je
zmagoslavje nad kom. Ne sme iskati tudi deležen obilnega Božjega blagoslova.
sebe, ampak služiti.
Jedro evangelizacije je izraženo v besedah: »Bog te ljubi. Kristus je prišel
zate.« Cerkev oznanja Boga, ki nas
je tako ljubil, da je njegov Sin za nas
postal človek. To je Bog, ki se nam
približuje, ki se nam priobčuje, ki se
z nami zedinja, ki je resnični Emanuel.
Tudi Pavel nas v 2. berilu imenuje »od
Boga ljubljeni bratje« in »izvoljeni«.
Edinole oznanilo o neskončni Božji
ljubezni, ne pa grožnje s kaznijo, more
odpreti srca ljudi in jih navdušiti za
dobro.
Naš skupni poklic in poslanstvo sta,
da pridružimo svoje moči za novo
evangelizacijo: da se evangeliju najprej sami odpremo ter ga zaživimo v
družini, na delovnem mestu, v javnosti. Ni dovolj, da pride evangelij k
ljudem »v besedi«, ampak mora priti
»v moči in v Svetem Duhu in popolni
gotovosti«. Ali drugače: spregovoriti
mora prek našega življenja. Potem
mu bodo vsi prisluhnili.
Po: TV – Slovenija, Oznanjevalec, 1993

Misijonarjeva pot je težka, toda zelo
osrečujoča. Občutek, da storimo nekaj
dobrega in koristnega človeku, ki je
v potrebi in stiski, je čudovit. To pove
tudi rek: "Lepše je dajati kot prejemati." Marsikdo tega še ni občutil.
Treba je obuditi dobroto, ki je v človeku. Kot testo potrebuje kvas in sol,
da postane rahel, okusen kruh, tako
človek potrebuje spodbudo. Prizadevanje za dobro plemeniti in prinaša
napredek in blaginjo trpečim, katerih
veseli nasmeh in hvaležnost v očeh
sta dragoceno plačilo.
Darežljivo odprimo dlan in, čeprav
ne s prav velikim darom, pomagajmo
misijonarjem v njihovih plemenitih
prizadevanjih za mir in dobro, za izboljšanje življenjskih in zdravstvenih
razmer, za izobraževanje in prinašanje
veselega oznanila najrevnejšim. Jezus
naj blagoslavlja in varuje njihovo
plemenito in sveto poslanstvo.
Arhiv: Radio Ognjišče;
Danilo Lisjak, misijonar

22. 10. – 29. 10.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 23. 10. 2017

* Janez Kapistran, duh. * Severin, š.

POLZELA 7.00 … za + Matevža VOUKA

TOREK * 24. 10. 2017

* Anton Marija Claret, škof, red. ustanovitelj

ANDRAŽ 17.00 … za + Vilija in Ivico SILOVŠEK
POLZELA 18.00 … za + Marjeto MELANŠEK

SREDA * 25. 10. 2017

* Krizant in Darija (Darinka), mučenca * Tadej

POLZELA 7.00 … za + Albina KUHARJA in Antona (obl.)
… za + Edvarda VELERJA

ČETRTEK * 26. 10. 2017

* maš.: J.K., A.Š.

* Demetrij Solunski, muč. * Rustik, škof

POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Danijela HROVATA, Cilko (obl.), Franca, Branka
… za + Anico in Stanka KOŠECA
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 18.30 … molitev za duhovne poklice

PETEK * 27. 10. 2017

* Sabina Avilska, mučenka * Evarist, papež

POLZELA 18.00 … za + Jožefa DOBRIŠKA (30. dan)
… za + Stanka PEVCA (30. dan)
POLZELA 18.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 28. 10. 2017

* Simon in Juda Tadej, apostola * Fidelis

POLZELA 18.00 … za + Ivana VODOVNIKA – Jankota
… za + Marijo LOBNIK ŠTRUKELJ (8. dan)
… za + Antona MEŠIČA

NEDELJA

*

* maš.: J.K., G.B.

* maš.: J.K., J.B.

29. 10. 2017 * 30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca, Marijo ZABUKOVNIK, ostale ZG. JUGOVE
+ Pavlo ZABUKOVNIK (obl.), vse TOMAZLNOVE
+ Cirila SITARJA (obl.)
* maš.: J.K., V.A., J.B.
+ Matevža, Angelo, Franca TAVČERJA, Franca TERČAKA
+ Janeza, Ano CVENK (obl.), vse CVENKOVE
+ Matija TURNŠKA
* maš.: J.K., G.B., P.K.

V umazani posodi srca bo vse življenje umazano.

(Lojze Bratina)

OBVESTILA - VABILA

To 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.
V ponedeljek, 23. oktobra od 14. do 15.
ure bo v Andražu spovedovanje otrok
vseh razredov (od četrtega naprej).
V torek, 24. oktobra od 13. do 16. ure
bo spet priložnost za spoved polzelskih veroučencev. Izkoristite to novo
možnost. Prosim!
V četrtek, 26. oktobra ob 17. uri bo
v dvorani Matije Tomca (Zavod sv.
Stanislava) v Šentvidu nad Ljubljano
misijonsko srečanje s posvetovanjem
o problematiki misijonov, prizadevanjem v tej smeri in seveda izkušnjami.
DUHOVNE VAJE

Duhovne vaje za ministrante: od petka, 3. do sobote, 4. novembra. Vodil
jih bo bogoslovec Rok Žlender. Zbiranje v petek do 9. ure, 9.30 pričetek,
sklep v soboto s kosilom. Čas bo tudi
za prostočasne in športne igre. Prijave zbiramo do 30. oktobra (0590
73 800 ali info@jozef.si). Stroške za
naše ministrante delno krije župnija.
PRED 1. in 2. NOVEMBROM

'Spomine' za rajne sprejemamo po
ustaljeni praksi in načinih.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Melanšek, Andraž 49,
Melanšek, Andraž 50/a, Verdev,
Andraž 35/b. Na Polzeli: Polzela I.

KULTURA

Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert po
mnenju mnogih najboljšega pevca na
planetu, Slovenca Luka Debevca Mayerja. Koncert bo v torek, 24. oktobra
ob 19. uri. Vstop prost.
IZOBRAŽEVANJE

V soboto, 28. oktobra bo v župniji
Šmarje pri Jelšah srečanje katehistinj
- kot uvod v katehetsko leto 2017/18.
Začetek z mašo ob 15. uri v cerkvi sv.
Roka nad Šmarjem pri Jelšah. Gost,
voditelj, msgr. dr. Marjan Turnšek.
Udeležbo potrdite do srede, 25. okt.
Na Škofijski klasični gimnaziji v
Ljubljani organizirajo brezplačne
raziskovalno-ustvarjalne delavnice
za učence 8. in 9. Razreda. Delavnice
bodo potekale od 2. do 3. novembra
od 9. do 15. ure. Brezplačno kosilo.
Več informacij in prijave na spletni
strani Škofijske klasične gimnazije:
www.stanislav.si.
DOBRODELNA 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. Z darom
za sveče Karitas dobri ljudje darujejo
za ljudi v stiski. S skrbjo za rajne pomagajo živim! Hvala!
V nedeljo, 29. oktobra bodo prostovoljci Društva Vincencijeve zveze
dobrote pri nas prodajali Vincencijev koledar. Z nakupom boste podprli
njihovo delo pri ureditvi stanovanja
za družino brez doma. (10€).

