Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
11. november.
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Sedél je nasproti zakladnici
in gledal, kako množica
meče denar vanjo.
Mnogo bogatih je veliko vrglo.
Prišla je tudi neka uboga vdova
in je vrgla dva nôvčiča, to je
en kvadrant. Tedaj je poklical
k sebi svoje učence in jim rekel:
»Resnično, povem vam:
ta uboga vdova je vrgla več kot
vsi, ki so metali v zakladnico.
Vsi so namreč vrgli od svojega
preobilja, ta pa je dala od
svojega uboštva vse,
kar je imela, vse, kar potrebuje
za življenje.«
(Mr 12,41-44)

Uboga vdova je darovala vse, kar je
potrebovala za svoje življenje.
Jezus je daroval svoje življenje.
To nam govori o globoki
veri in zaupanju,
da Bog povrne
vsako dobroto,
seveda le, če je
storjeno s srcem
in ne zgolj z željo,
da bi želi pohvale.

Jezus v današnjem evangeliju svari
pred pismouki, ki se radi kažejo v
dolgih oblačilih in opravljajo dolge
molitve.
Jezusa ne bi prav razumeli, če bi sklepali, da nasprotuje dolgim oblekam
in dolgim molitvam. Prav tako bi bili
v zmoti, če bi mislili, da zahteva, naj
bo oboje kratko. To dvoje spada med
tiste zunanje reči, ki same po sebi niso
ne dobre ne slabe. Postanejo pa dobre,
kadar jih kdo uporablja z dobrim namenom, in slabe, kadar jih uporablja
s slabim. Taki so bili nekateri izmed
pismoukov: lakomni, slavohlepni in

hinavski. Da bi pa naredili na ljudi
vtis duhovnosti in svetosti, so si nadevali dolga oblačila in javno opravljali dolge molitve. Zunanje znake
pobožnosti so zlorabljali z namenom,
da bi prekrili notranjo pokvarjenost.
Jezus je to popačenost razkrinkaval
in poslušalce opozarjal, naj temu sprenevedanju ne nasedajo.
Priložnost, da to svoje poučevanje
dopolni, se mu je ponudila, ko je prišel
v tempelj. Opazil je, kako so nekateri
metali denar v zakladnico. Gotovo je
bil marsikoga med njimi vesel, ko je
videl, kako velik del svojih dohodkov
prispeva za hišo njegovega Očeta.
Apostole pa je spet opomnil, naj ne
nasedajo zunanjemu videzu. Bogat
dar, ki ga nekdo da, je lahko zares
znak njegove velikodušnosti. A je tudi
možno, da je le maska, pod katero
skriva notranjo pokvarjenost. Prav
tako je z revnim darom: lahko je znak
darovalčeve notranje revščine, lahko
pa se za njim skriva biser vere in ljubezni. Tak biser je bilo srce vdove,
ki je vrgla v zakladnico le borna dva
novčiča.
Bog nam ne določa, kako naj se oblačimo, kakšne molitve naj opravljamo
in kakšne darove naj nosimo v cerkev.
Vsakdo naj se ravna po lastni presoji.
Z nobeno zunanjostjo pa ga ne bomo
pretentali in z nikakršnim darom ga
ne bomo preslepili, da ne bi videl v
našo notranjost in precenil vrednosti
našega srca.
Po: p. F. Cerar, Beseda da Besedo

ZAUPANJE

Elija ji je rekel: »Ne boj
se; pojdi in pripravi,
kakor si rekla, vendar
naredi iz tega najprej meni kolaček in
mi ga prinesi; sebi in svojemu sinu pa
ga boš pripravila potem. Kajti tako
govorí Gospod, Izraelov Bog: ›Moka v
loncu ne bo pošla in olja v vrču ne bo
zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal
dež na zemljo.‹« Šla je in storila po
Elijevi besedi. In dan za dnem so imeli
jesti, ona, on in njena družina. Moka v
loncu ni pošla in olja v vrču ni
zmanjkalo, po besedi, ki jo je Gospod
govóril po Eliju. (1 Kr 17, 13–16)
Kdove ali bi kakšen moški na njenem
mestu tako zaupal preroku Eliju, da
bi se odpovedal zadnji pesti moke in
zadnjim kapljam olja?
Zdi se, da imajo ženske večjo
sposobnost kakor moški, da zaupajo
drugim, zlasti iz ljubezni. Mnogo,
premnogo je žensk, ki iz ljubezni
zaupajo moškim, pozneje pa se
izkaže, da so ti moški prazni in da jim
niso sposobni dati nič drugega kakor
dneve, polne trpljenja in poniževanja.
Ravno tako seveda ne manjka moških,
ki se pustijo prevarati od žensk, za
katere se pozneje izkaže, da so prava
poguba. Vendar se jim to navadno
zgodi zaradi preveč preračunljivosti
in premalo ljubezni.
Sposobnost zaupanja, ki je s človeškega
vidika lahko izvor nevšečnosti, je
osnovna zahteva vere, saj je vera
zaupanje in predanost Bogu.
Vdova iz Sarepte je čudovito
znamenje vere.
T. Lasconi

11.11..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
VIMPERK
12.11..

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Martina, Justino in Nado GABERŠEK
… za + Marijo ČRETNIK (obl.)
… za vse + BEZJAKOVE
* maš.: J.K., G.B., S.P.
10.30 … za + Mirka in Faniko PAVIČ
… za + Staneta PODBREGARJA
* maš.: J.K., G.B.
15.00 … v dober namen

PONEDELJEK
POLZELA

13.11..

* 32. MED LETOM * Martin (Davorin) iz Toursa, škof

* Jozafat Kunčevič, škof, muč. * Emilijan, duh.

7.00 … za + Štefana PODVRŠNIK (1. obl.)

TOREK

* Stanislav Kostka, redovnik * Brikcij, škof

POLZELA 17.00 … za + Marijo, Ivana ANDREJCA, vse ROJŠEKOVE
… za + Anico in Stanka KOŠECA
… za + Marijo JUHART (30. dan)
* maš.: J.K., A.Š., S.P.
14.11..

SREDA
POLZELA

15.11..

* Lovrenc Irski, škof * Nikolaj Tavelič, muč.

7.00 … za + Milana BASTAŠIČA

ČETRTEK

* Albert Veliki, škof, cer. učitelj * Leopold, knez

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Marijo VASLE – BEŠERJEVO boti (obl.)
… za + Marijo ŽGANK, vse PINTARJEVE
* maš.:
16.11..

PETEK

J.K., V.A.

* Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda (Jedrt, Jerica), red.

ANDRAŽ 16.00 … za + Jožeta SITARJA (7. dan)
POLZELA 17.00 … za + Franca (obl.), Terezijo ROJŠEK, Jožeta AVŽNERJA
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
17.11..

18.11..

SOBOTA

* Elizabeta Ogrska, redovnica * Evfemija in Tekla, muč.

POLZELA 17.00 …
…
…
…

za
za
za
za

NEDELJA

* 33. MED LETOM * Posvetitev bazilike sv. P. in P.

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

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

ozdravitev družinskega debla v korenini
+ Rudolfa ŠTAHLA (obl.)
vse + ANŽELAKOVE
+ Ksenijo KUPEC
* maš.: J.K., A.Š., S.P., V.A.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana BRUNŠKA, vse JURJEVČEVE
+ Ano MAJHENIČ, Ferda, Otmarja
+ Marijo in Ivana ANCLINA, za zdravje
* J.K., S.P., V.A.
+ Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE
+ Angelo, Alojza, Ljudmilo HOJNIK
+ Ivana, Tilčko ŽOLNIR
+ Jožefo, Franca JELENA
* maš.: J.K., G.B., A.Š., V.A.

OBVESTILA - VABILA

DUHOVNE VAJE

To nedeljo, 11. novembra bo v Andražu Od 13. do 15. novembra bodo v Domu
srečanje vseh ministrantov, nekdanjih sv. Jožefa v Celju duhovne vaje za stain sedanjih, ter sprejem novih.
rejše z naslovom: »Starejši gradijo
prihodnost«. Vodil jih bo upokojeni
To nedeljo, 11. novembra ob 15. uri bo koprski škof Metod Pirih.
sv. maša na Vimperku. Sledilo ji bo
V soboto, 24. novembra, ob 9. uri bo v
družabno srečanje pred cerkvijo.
Škofijskem domu Vrbje duhovna obV ponedeljek, 12. novembra ob 19. uri nova za sodelavce dobrodelnih skupin
bo v sejni sobi župnišča na Polzeli (Karitas, Vincencijeva zveza, Kolping,
redna seja ŽPS.
izredni delivci, skupine za diakonijo,
V četrtek, 15. novembra bo srečanje misijonski krožki …). Vodiltelj bo g.
Lojze Vicman, župnik v Novi Cerkvi.
zakonske skupine Jeruzalem.
V soboto, 17. novembra ob 9.00 bo v ZAKONSKI JUBILEJI
Domu sv. Jožefa v Celju srečanje taj- Srečanje zakoncev jubilantov (5., 10.,
nikov Župnijskih pastoralnih svetov. 15., 20. itd. obletnica), bo letos na
V soboto, 17. novembra ob 9.30 bo v Polzeli v soboto, 24. novembra ob
Domu sv. Jožefa v Celju simpozij ob 17. uri, v Andražu pa v nedeljo, 25.
novembra ob 9. uri. Prijave!
50-letnici revije Prijatelj.
Brez ljubezni vse poklekovanje in vse DRUGO
zvonjenje in vsi posti nič ne koristijo. V torek, 13. novembra od 17. do 20.
ure bo v prostorih Škofijske karitas
MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
v Vrbju 2. srečanje mentorjev. PriO Bog, večni pastir, skrbno in nepre- pravlja: Saraja Špec.
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi V sreda, 14. novembra ob 19. uri bo
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, v Domu sv. Jožefa Celje predavanje v
ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi okviru prazničnega leta o bolnikih z
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče duševnimi težavami, ki se pogosto
skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb- znajdejo v veliki stiski. Predavatelj: dr.
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi Janez Mlakar, klinični psiholog.
evangeliju in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
»Rad bi te posnemal v
svetosti,« je zaupal brat
SKRB ZA CERKEV
velikemu menihu
Janezu. Ta mu je
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
odgovoril: »Raje vidim,
Andraž: Meklav, Dobrič 15, Železnik,
da me prekosiš, kot da
Dobrič 14, Hribernik, Dobrič 18. Polme posnemaš …«
zela: Ločica ob Savinji.

