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

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Spregovoril je Janez in mu rekel:
»Učenik, nekoga, ki ne hodi z
nami, smo videli, da je v
tvojem imenu izganjal duhove,
pa smo mu branili.«
Jezus je rekel:
»Ne branite mu; zakaj nihče ne
more storiti čudeža in takoj
nato hudo govoriti o meni.
Kdor namreč ni zoper nas,
je za nas.«
(Mr 9,38-40)

Moj Gospod, hvala ti za vse kristjane,
ki s svojo ljubeznijo spreminjajo svet,
ki v svojem okolju delujejo
miroljubno in veselo,
ki v svojih težavah
ne obupavajo,
ampak vzpodbujajo
še druge,
da ljudje lahko
spoznajo,
kakšna je
resnična
krščanska
ljubezen.
Amen.
Po: Uvodi – leto B

Zavest, da so Jezusovi učenci, da so
»nekaj več«, je apostola Janeza in njegove prijatelje privedla do sklepa, da
smejo in tudi morejo samo oni storiti
kaj dobrega v Jezusovem imenu. Podobna misel se rada prikrade tudi
komu od današnjih kristjanov. Dvomi,
ali more kdo, ki ne črpa iz evangelija,
delati dobro.
Zadnji vatikanski cerkveni zbor se je
zato ustavil tudi ob tem vprašanju. V

sklepnem delu Konstitucije o Cerkvi
v sedanjem svetu zato odgovarja: »Težnja po pogovoru, ki ga narekuje zgolj
ljubezen do resnice, ne izključuje – če
ostane v mejah, ki jih določa preudarnost – kar se nas tiče, prav nikogar:
ne tistih, ki gojijo velike človeške
vrednote, njihovega Začetnika pa še
ne priznavajo, ne tistih, ki nasprotujejo Cerkvi in jo na različne načine
preganjajo. Ker je Bog Oče počelo in
cilj nas vseh, smo vsi poklicani, da bi
si bili bratje. Zato vsi, ki smo deležni
iste človeške in Božje poklicanosti,
moremo in moramo brez nasilja in
brez zahrbtne misli sodelovati pri
graditvi sveta v pravem miru«

»TA NI NAŠ ...«

Janez mu je rekel: »Učitelj,
nekoga smo videli, da je v
tvojem imenu izganjal
demone, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je
rekel: »Ne branite mu!« ... (Markov
evangelij 9,38–39).

Še ene od aktualnih tem se loteva tokratna Božja beseda; v drugem berilu
apostol Jakob opozarja na tiste, ki
so si imetje nakopičili z nasiljem in
goljufijo. Odtrgovali so od plačila, ki
bi pripadalo delavcem, ki so želi njihova polja, tiste, ki so se izkoriščanju
upirali, pa so prisilili k molku in pokornosti. O, kako znana tema tudi v
današnjem času. Le da so polja morda
nekoliko drugačna in da so sredstva
prisile k molku »modernejša«. Mnogi
bogatini, lastniki današnjih podjetij,
pa žal delujejo po istem principu, ki
ga obsoja. A dejstvo je, da Bog vidi
tudi ta dejanja. In v njegovih očeh to
bogastvo nima sijaja ter je v pogubo
zemeljskim pohlepnežem.

»Ta ni naš! Ni naša! Ni iz naše stranke,
iz našega sindikata, iz našega
družbenega sloja, iz našega kluba!«
Strašna trditev, ki je razširjena
tudi med kristjani.
»Ni iz naše župnije,
iz našega društva, iz naše skupine,
iz naše redovne ustanove!«
»Ta ni naš! Ni naša!«
Naj bo, če tako govorijo ljudje,
ki ne verujejo v Boga.
Toda na ustnicah tistih, ki molijo
molitev Oče »naš«,
je tako govorjenje bogokletno.
Če smo vsi Božji, čigavi so tisti,
ki po našem mnenju niso »naši«?
Kristjani, ki imajo v glavi kaj soli,
morajo že po instinktu bežati od
ljudi (kdor koli ti so), skupin,
društev, gibanj, ki uporabljajo,
širijo, na tihem gojijo ali odkrito
sprejemajo trditev »niso naši«.
Tam, kjer kdo izključuje Božje
otroke, ni Boga, ki je oče vseh,
in ni Kristusa, ki nam je razodel
Boga kot očeta.
Če tam ni Boga in ni Kristusa,
zakaj bi se družili s takimi ljudmi
in zahajali v taka okolja?
Prav zato, da bi jih poskušali
spreobrniti.

Po: Beseda da Besedo

T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj

Prvi poudarek je torej dejstvo, da
vsakdo lahko dela dobro, četudi »ne
hodi z nami«.

30.9..

NEDELJA

* 26. MED LETOM * Hieronim, duhovnik, c. u.

POLZELA 7.00 ANDRAŽ 9.00
/ iz Založ
POLZELA 10.30 … za + ČEDETOVE iz Šmartnega ob Paki, VETERNIKOVE
… za + Martina FLORJANCA
* maš.: J.K., G.B.
1.10..

PONEDELJEK * Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica
POLZELA

2.10..

7.00 … za + Franca ŠKETA (30. dan)
… za + Stanka PEVCA (1. obl.)

TOREK * Angeli varuhi * Anton Chevrier, duhovnik
POLZELA 18.00 … za + Janeza CUKJATIJA (obl.)
… za + Jurija SLATINJEKA

3.10..

1

5.10..
1

6.10..
1
7.10..
1

* maš.: J.K., A.Š.

SREDA
POLZELA

4.10..

* maš.: J.K., G.B.

* Frančišek Borgia, redovnik * Gerard, opat
9.00 … za + Marijo in Edvarda HROVATA, Anko MALIS
… za + Stanislava ROMIHA
… za vse + JOŠOVČEVE
* maš.: J.K., G.B., M.G.

ČETRTEK * Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj * Avrea (Zlatka)
POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Štefanijo, Franca OTOREPCA, Erno, Vinka SMOLETA
… za + Franca in Frančiško ZUPAN
* maš.: J.K., A.Š.

PETEK
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

* Marija Favstina Kowalska, redovnica * Flora (Cvetka), devica

16.30
17.00
17.40
18.10

…
…
…
…
…
…
…

češčenje Srca Jezusovega, molitev, spoved, blagoslov
v čast Srcu Jezusovemu
češčenje Srca Jezusovega, molitev, spoved, blagoslov
za + Franca, Branka in Marijo PFEIFER
za + Matildo (obl.), Franca, Mirka VAŠL
za + Franca JELOVŠKA
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., G.B., S.P, M.G.

SOBOTA
ANDRAŽ
POLZELA

* Bruno, redovnik, ustanovitelj kartuzijanov * Fides, mučenka
17.00 … v čast Srcu Marijinemu
18.00 … za + Ano TURNŠEK (obl.) in Maksa

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
G.OLJKA

* 27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA * Rožnovenska M.B.

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za
… za
10.30 … za
… za
15.00 … za

žive in rajne farane
žive in rajne sorodnike rodbine PRAPROTNIK
+ Ludvika (obl.), Marka in Nino MEKLAV
+ Janka PRAPROTNIKA
+ Ivana JELENA (obl.)
* maš.: J.K., A.Š., M.G., G.B.
+ Marijo ŽGANK in vse PINTARJEVE
+ Borisa, Franca in Jožico BRUS
* maš.: J.K., G.B., S.P.
mir in blagor v občini

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2018 SLOVENIJA

OKTOBER: Da bi posvečeni
prebudili svojo misijonsko
gorečnost in dosegli uboge, obrobne
V sredo, 3. oktobra bo na Polzeli reko- in brezpravne.
lekcija duhovnikov dekanije Žalec. Sv.
maša bo zato ob 9. uri. Pridružite se! KATEHUMENAT
V sredo, 3. oktobra se bo v Rimu začela Katehumenat, priprava na zakramente za odrasle, se bo v Domu sv.
sinoda o mladih. Molimo za uspeh.
Jožefa v Celju pričel v torek, 2. oktobV četrtek, 4. oktobra po sv. maši bo ra. Info in prijave: 059 073 800.
na Polzeli molitvena ura za duhovne
poklice in blagoslov z Najsvetejšim. KULTURA
V četrtek, 4. oktobra ob 19. uri bo sre- Ob 100-letnici izdaje povesti Gadje
gnezdo, domačina Vladimira Levstika
čanje zakonske skupine Jeruzalem.
je dramska skupina Kultur. društva
V petek, 5. oktobra dopoldne obisk Andraž na oder postavila priredbo pobolnikov po domovih, zvečer pred vesti z naslovom Kastelka. Edinstveno
mašama pa kakor običajno ob prvih dramsko delo bo uprizorjeno 6. 10.
ob 19. uri v Domu krajanov Andraž.
petkih češčenje Srca Jezusovega.

Večerne maše na Polzeli bodo ta teden
in ves mesec oktober ob 18. uri.

V soboto, 6. oktobra po sv. maši bo v SKAVTI
Andražu pobožnost v čast Srcu Mari- Skavti začenjajo novo skavtsko leto.
jinemu in blagoslov z Najsvetejšim. Uvodno srečanje za vse starostne
V nedeljo, 7. oktobra bo na Gori Oljki skupine bo v nedeljo 7. oktobra po sv.
duhovna obnova in sprejem novih maši v Preboldu (prib. ob 10h) in bo
članov in članic Društva Malteška trajalo 1 uro. Info: 031562733 (Vid)
pomoč Slovenija. Obred bo ob 15. uri. ali http://prebold-polzela1.skavt.net/.
Maševal bo g. Milan Pregelj.
ŽUPNIJSKO ROMANJE
V nedeljo, 7. oktobra ob 15. uri bo na
Gori Oljki slovesna maša za blagor
občine Polzela. S svojimi obeležji,
in predstavniki bodo sodelovala tudi
društva, ki delujejo na tem območju.
K udeležbi vabljeni tudi vsi ostali.

Letošnje romanje župnij Polzela in Sv.
Andraž bo v soboto, 13. oktobra. Odhod
avtobusov bo ob 7.30. Prosim za prijave. Cena prevoza, kosila in drugega
bo kakor prejšnja leta 25 €.
ROMANJE V RIM

SKRB ZA CERKEV

ŠOM in Aritours ob zaključku škofovČiščenje in krašenje cerkve ta teden. ske sinode vabita od 26. do 30. oktobra
Andraž: Meklav, Andraž 10/b, Mek- na romanje v Rim, Vatikan in Assisi.
lav, Andraž 10/c. Polzela: Polzela I. Cena 159 €. Prijave: 02 252 16 19.

