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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj se je Jezus ozrl okrog
in rekel svojim učencem:
»Kako težko bodo tisti,
ki imajo premoženje,
prišli v Božje kraljestvo!«
Učenci so se čudili njegovim
besedam. In Jezus je vnovič
spregovoril: »Otroci, kako
težko je priti v Božje kraljestvo!
Laže gre kamela skozi
šivankino uho, kakor bogataš
pride v Božje kraljestvo.«
Ti pa so še bolj strmeli
in govorili med seboj:
»Kdo se potem more rešiti?«
Jezus se je ozrl vanje in rekel:
»Pri ljudeh je to nemogoče,
ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu
je vse mogoče.«
(Mr 10,23-27)

O Bog, daj, da bi bila naša vera živa
in dejavna, ne pa mlačna in pasivna.
Daj, da bi mogli 'prodati vse', kar nas
ovira na poti do tebe in sočloveka,
ter odkriti pravo globino
našega življenja in
poslanstva med
brati in sestrami.

Nihče med nami si ne more predstavljati, kaj je večno življenje, saj je onkraj
naše izkušnje. Temeljnega pomena
je, da ne zavržemo tega življenja, ki ga
imamo. A, da bi v polnosti živeli življenje je najprej treba spoznati Boga,
to pomeni, da je osrednjega pomena
ljubiti Boga in bližnjega. Deset zapovedi, s katerimi Jezus odgovori na
vprašanje mladega bogataša, kažejo
le na zapoved ljubezni in usmerjajo
na pot ljubezni. Kot temeljne elemente, ki pomagajo resnično ljubiti in
najti pravo pot, pa lahko navedemo:
družino kot temelj družbe, spoštovanje življenja kot Božjega daru, urejeno

spolno življenje in zrele odnose med
moškim in žensko, družbeni red in
resnico.
Bog ima za vsakega človeka poseben
načrt, vsak pa ga mora najti v okoliščinah, v katerih živi. Resnično življenje
se najde v darovanju samega sebe
na različne načine (prostovoljstvo,
molitvene skupine in gibanja ...). Na
ta način morda življenje ne postane
ravno lahko, postane pa lepo in srečno. Prizadevajmo si spoznati Jezusa
s srcem in se z njim pogovarjajmo v
molitvi.

ŠTETI NAŠE DNI ...

»Gospod, daj nam spoznati, kako dolgo je naše
življenje, da pridemo do
srčne modrosti.« (Ps 90)
Tatvine, ugrabitve, umori,
neizmerna bogatija,
milijarde in milijarde, skrite
v domačih in tujih bankah.
Gospod, zakaj, če pa moramo umreti?
Od kod ta iluzija, da bomo živeli tri
tisoč let in morda še več?
Saj vendar vsak dan vidimo, da
umirajo naši sorodniki in prijatelji.
Saj vendar zelo dobro vemo, da
smrt ne prizanese nikomur
in da nihče ne more odnesti s seboj
tega, kar ima.
Dnevi, izgubljeni za prazen nič,
ure, zapravljene v naveličanosti,
ozki in banalni interesi, skrbi in boj
za stvari brez prihodnosti.
Nauči nas, Gospod, šteti naše dni.
Pomagaj nam premagati iluzijo,
da bomo živeli tri tisoč let
in morda še več.
In bomo modri.
In bomo dobri.
In bomo neobremenjeni.
Tako bomo živeli večno.

Potrebna sta srce in razum; v občestvu
s Cerkvijo je treba poslušati Jezusovo
besedo, si prizadevati za bližnjega in
pristopati k zakramentom. Na ta način
se lahko izkusi Jezusovo ljubezen in
se začuti Jezusov pogled na mene.
Včasih pa so potrebne tudi žrtve in
odpovedi ter pogum za prave izbire,
ki se nam pogostokrat zdijo težke.
Vsaka odpoved ima svoj zakaj. Vsak
šport in vsak poklic recimo zahtevata
odpovedi, ki nam pomagajo, da ne
pademo v brezno drog, alkohola, zasužnjenosti z denarjem, spolnostjo,
lenobo, ki se najprej zdijo kot svoboda,
vendar so v resnici začetek suženjstva. Z odpovedmi premagati trenutne
skušnjave in se približevati dobremu
T. Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj
ustvarja resnično svobodo in življenju
daje dragocenost. Brez »ne-ja« določene stvari ne zrastejo v velik »da« Kdor skrivnosti Boga in našega
resničnemu življenju.
odrešenja ne jemlje resno
Benedikt XVI., marec 2010 in kdor zaradi tega
»nima časa« spustiti se vanjo,
ta seveda z molitvijo rožnega venca
Bolje je molčati in biti kristjan
ne more skleniti
kakor govoriti in ne biti ... (sv. Ignacij A.) prijateljstva.
(Romano Guardini)
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NEDELJA
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ANDRAŽ

POLZELA

15.10..

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

7.00 … v dober namen

TOREK * Jadviga (Hedvika), kneg., red. * Marjeta Marija Alakok, red.
POLZELA 15.30 … za
POLZELA 18.00 … za
… za
ANDRAŽ 19.00 … za

17.10..

+
+
+
+

Marijo JUHART (pogrebna)
Frančiško JELEN (obl.) in Avgusta
Marjana KLANČNIKA (obl.)
Ferdinanda JELENA (30. dan)

* maš.: J.K., A.Š.

SREDA
POLZELA

18.10..

žive in rajne farane
+ Janija, Ivana KRAJNCA, vse REPINOVE, TANJŠEKOVE
+ Antona SITARJA (obl.) in vse KOVAČEVE
+ Marijo (obl.) in Franca ŽAVSKI
+ Mari ŽELEZNIK
uspešno zdravljenje
* maš.: J.K., A.Š., M.G., G.B., A.K.
+ Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE
+ Terezijo in Karla STIBEL
+ Jožeta URATNIKA (obl.)
* maš.: J.K., S.P., G.B.

PONEDELJEK * Terezija Velika (Avilska), devica, cerkv. učiteljica
POLZELA

16.10..

* 28. MED LETOM * Kalist I., papež, mučenec

* Ignacij Antiohijski, škof, muč. * Zosim, muč. * Florencij, šk.
7.00 … za blagoslov in božje varstvo

ČETRTEK * Luka, evangelist * Peter Alkantarski, mistik, redovnik
ANDRAŽ 17.00 … za + Zvoneta OŽIRJA
POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Mateja ZMRZLAKA, Ano (obl.) in Franca ŠTEFANČIČA
… za + Jožefo in Franca JELENA
* maš.: J.K., S.P.

19.10..

PETEK
POLZELA

20.10..

SOBOTA
G.OLJKA
POLZELA

21.10..

* Pavel od Križa, duh. * Janez Brebeuf, duh. in drugi kanadski m.
18.00 … za + Ano in Franca ŠTEFANČIČA
… za + Minko in Ladka KOŠECA
* maš.: J.K., G.B.
* Rozalija, redovnica * Vendelin, opat, puščavnik
9.00 … po namenu romarjev (Ljubljana)
18.00 … za + Slavko DUCMAN (obl.) in vse ZIDARJEVE
… za + Enjo ŠTRAJHAR OCVIRK
… za vse STEBLOVNIKOVE
… za + Janka ŽURBIJA
* maš.: J.K., A.Š., M.G., G.B.

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

* 28. MED LETOM - MISIJONSKA * Kalist I., papež, m.

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

žive in rajne farane
+ Andreja KUŽNIKA, vse TRATNIKOVE, rodbino UČAKAR
+ Pavlo ZABUKOVNIK (obl.), vse TOMÁZLNOVE * G.B.
+ Marijo PODPEČAN (obl.), vse KOČJAŽEVE * J.K., M.G.
+ Marijo ŠTRUKELJ LOBNIK (1. obl.)
+ Marka BERGANTA (obl.)
* maš.: J.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

REVIJA PRIJATELJ

To nedeljo, 14. oktobra, bo v rojstni Ob izhodu iz cerkve je nekaj reklamžupniji bl. A. M. Slomška, na Ponikvi, nih izvodov Prijatelja z naročilnico v
ob 11. uri začetek srečanja kmetov. sredini. Vzemite! Naročite!
To nedeljo, 14. oktobra bo na Polzeli
srečanje starejših in bolnih. Svojci,
poskrbite za prevoz in spremstvo!
To nedeljo, 14. oktobra bo krščen Anže
A., Velenje. Zavetnik: sv. Janez Pavel II.
V soboto, 20. oktobra bo pri sv. Ceciliji
v Celju, pri kapucinih, srečanje članov
zakonskih skupin.
V soboto, 20. oktobra bosta krščena
Leo V., Domžale in Kaja V., Ločica.
Zavetnika: sv. Kajetan; sv. Leon Č.

DOBRODELNOST

Župnijski Karitas Andraž in
Polzela bosta v nedeljo, 21.
oktobra in v nedeljo 28. 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!
KRVODAJALSKA AKCIJA

V nedeljo, 21. oktobra ob 9. uri bo v Območno združenje v sodelovanju s
Andražu srečanje bolnih in ostarelih. Krajevno organizacijo Rdečega križa
Polzela in Transfuzijskim centrom
MISIJONSKA NEDELJA
Celje organizira krvodajalsko akcijo,
V nedeljo, 21. oktobra bodo naše misli ki bo v veroučni učilnici Župnije Polusmerjene k misijonarjem in misijo- zela , v sredo, 17. oktobra, od 7. do 12.
nom. Tudi nabirko bomo izročili njim. ure. V zadnjem času število krvodaPlakat pa nas vabi: “Skupaj z mladimi jalcev upada, zato k akciji vabljeni
ponesimo evangelij vsem.” Osrednje vse, ki ste stari od 18 do 65 let.
vseslovensko srečanje bo v Trebnjem,
KULTURA
ob 15. uri, masa ob 16.uri.
Kulturni forum vabi na prvega v nizu
Ob oznanilih bo v nedeljo misijonski dogodkov, s katerim bomo obeležili
koledarček 2019. Vzemi ga!
Cankarjevo leto: »Kultura, slovenstvo,
nacionalna identiteta«. Sodelovali
SKRB ZA CERKEV
bodo: Dejan Prešiček, minister za kulČiščenje in krašenje cerkve ta teden. turo, Marko Repnik, direktor Javnega
Andraž: Dušič, Andraž 118, Dušič, sklada RS za kult. dejavnosti, Damjan
Andraž 118/a, Zabukovnik, Andraž Damjanovič, predsednik Kulturnega
foruma. Moderatorka Dragica Sternad
114/a. Polzela: Polzela I.
Pražnikar, podpredsednica KulturneIzdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo ga foruma. Dogodek bo v sredo, 17.
in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk. oktobra ob 14. uri na Gradu Komenda.

