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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ali: katera žena, ki ima deset
drahem, če izgubi eno drahmo,
ne prižge svetilke in ne pomete
hiše ter skrbno ne išče,
dokler je ne najde?
In ko jo najde, skliče prijateljice
in sosede ter pravi:
›Veselite se z menoj, kajti našla
sem drahmo, ki sem jo izgubila.‹
Povem vam: Prav táko veselje
bo vpričo Božjih angelov
nad enim grešnikom,
ki se spreobrne.«
(Lk 15,8-10)

Vsi smo bolj ali manj izgubljeni sinovi
oziroma hčere. A nismo sami:
čaka nas naš umiljeni nebeški Oče.
Čaka, da se vrnemo k njemu,
četudi smo ga še tako polomili.
Ne bojmo se …
Naj nam bodo tudi
naši svetniški kandidati,
katerih se danes spominjamo,
priprošnjiki in svetel zgled,
kako živeti,
da bomo čim manj
stopali na poti,
ki vodi stran od Očeta.

Današnja evangeljska zgodba nam je
znana. Sinova, ki ju v zgodbi srečamo,
predstavljata različnost otrok istega
očeta. Ta različnost je zunanja, po
stasu, pasu in lasu, pa tudi notranja,
po srcu in značaju. Nekdo je veseljak,
drugi hodi kot utelešeni veliki petek;
ta je hiter, oni počasen; ta molčeč,
oni zgovoren; ta ima pet talentov,
oni samo enega …
Tudi omenjena brata sta bila različna.
Starejši se je držal doma in je pridno
delal, mlajšega je mikal širni svet. Če
bi nam bilo naloženo, da se za enega
od njiju odločimo, bi bili v zadregi.

Nobeden namreč ni samo dober ali
samo slab, vsak ima kaj za pohvalit
in kaj za pograjat, pri obeh nam je
nekaj všeč in nekaj ne.
To velja za vse ljudi. Imamo angelska
in demonska nagnjenja, nobeden od
nas pa ni ne angel ne demon. Pregovor pravi, da tudi ura, ki stoji, dvakrat
na dan prav kaže. Tudi najboljši ima
kaj slabega in najslabši kaj dobrega.
Če se sami v sebi borimo proti zlu
in vemo, da nam vedno ne uspeva
zmagovati, moramo vedeti, da se
prav to dogaja tudi drugim. Kadar
tega nočemo razumeti, smo podobni
starejšemu bratu, ki je imel sebe za
pravičnega, do mlajšega pa je bil trd.
Prav s tem je dokazal, da ni boljši
od njega.
Vse, kar je moje, je tvoje, je rekel oče
starejšemu sinu. S tem je pokazal
očetovsko radodarnost, ki vse dobrine deli z otroki. Ta trditev pa ima
tudi obratni pomen: vse, kar je naše,
je Očetovo, od njega smo vse prejeli,
vse moramo prav uporabljati, očetovski radodarnosti mora ustrezati
sinovska velikodušnost.
Očetovo misel pa si moremo razlagati tudi drugače: Glej, sin, kako je
tvoj oče bogat. Vsega imamo in ničesar nam ne manjka. Eno pa je, česar
vam jaz ne morem dati, temveč mora
biti naša skupna skrb: imejmo se radi.
Različnost nas ne sme odtujevati,
ampak nas mora povezovati, saj smo
ena družina in spadamo skupaj. Toliko nam bo lepo in toliko nas bo Bog
imel rad, kolikor bomo mi drug drugega razumeli, sprejeli in imeli radi.
Po: p. F. Cerar

MODROST STAREJŠIH

In vstal je ter šel k očetu.
Ko je bil še daleč, ga je oče
zagledal in se ga usmilil;
pritekel je, ga objel in poljubil. (Lk)
Živim s svojo skoraj triindevetdesetletno materjo, ki še vedno kuha, pomiva,
pospravlja in opravlja nalogo telefonistke.
Pogosto se mi zgodi, da moram po večerji od doma. Ko se vrnem, ne glede
na uro, jo najdem, kako me čaka na
vratih. Ne vem, kako zazna, da prihajam.
Zaklepanje garažnih vrat? Vklop stikala za luč? Škripanje vhodnih vrat?
Antene pričakovanja?
Večkrat sem jo poskušal prepričati, naj
me ne čaka budna. Potem sem nekega
večera nehal vztrajati.
Domov sem s vrnil zelo pozno. Stala je
pri odprtih vratih. Rekel sem ji dokaj
odločno: »Mama, morala bi biti v postelji, prestara si, da bi ostala na nogah
do tako pozne ure. Zakaj me hočeš na
vsak način čakati?«
S svojo običajno milino je odgovorila:
»To boš razumel takrat, ko boš prišel
domov in ne boš več našel nikogar, ki
bi te čakal.«
Od tistega večera se trudim, da ne bi
prihajal domov prepozno, rekel pa ji
nisem nič več.
Gotovost, da nas Bog vedno čaka, od
koder koli in kadar koli se vrnemo, je
najmočnejši dokaz ljubezni, ki nam ga
je lahko dal.
(T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj)

15.9..

NEDELJA
POLZELA

POLZELA
G.OLJKA
16.9..

* 24. MED LETOM * Križeva * Žalostna Mati Božja

7.00 ANDRAŽ 9.00 … za + Ferdinanda JELENA (obl.)
… za + Sebastijana JELENA
… za + Ivano (obl.), Antona OGRAJENŠKA, Srečka, Antona
(obl.), Ivanko BRINOVŠEK
* maš.: J.K., S.C., A.Š.
10.30 … za + Antona KOKOVNIKA (obl.) in Rozalijo
… za + Romea TAVČERJA
maš.: J.K., A.Š.
15.00 … za + Jožeta in Milko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE

PONEDELJEK

* Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Matevža VOUK
17.9..

TOREK

18.9..

SREDA

* Robert Bellarmino, škof, cerkveni uč. * Hildegarda, red.
POLZELA 19.00 … za + Jožeta ZAGORIČNIKA (obl.) in Faniko
… za + Ljudmilo in Alojza HOJNIKA
… za + Marijo VIDMAJER
maš.: J.K., A.Š., G.B.

POLZELA
19.9..

ČETRTEK
ANDRAŽ
POLZELA

20.9..

* Januarij, škof, mučenec * Teodor Angleški, škof
18.00 … za + Martina SMREKARJA
19.00 … za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka, vse ŠPRONGOVE
… za + Alojza GLAVNIKA (obl.)
… za + Marjana MEŠIČA
maš.: J.K., A.Š., G.B.

PETEK
POLZELA

21.9..

* Jožef Kupertinski, duhovnik, redovnik * Riharda, cesarica
7.00 … za + Albina KUHARJA

* Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci
19.00 … za + Zinko in Milana TERGLAVA, vse ŠPRONGOVE
… za + Marijo in Franca OŽIRJA
… za + Marijo VASLE in Alojza
maš.: J.K., A.Š., G.B.

SOBOTA

* Matej (Matevž), evangelist, apostol * Jona, prerok

POLZELA 10.00 … po namenu romarjev (Stranje)
G.OLJKA 10.00 … po namenu romarjev (Gora pri Sodražici, Rob)
POLZELA 19.00 … za + Edija VELERJA in vse KOLARJEVE
… za + Alojza, Marijo in Ivana HRAŠARJA
22.9..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

G.OLJKA

* 25. MED LETOM * Slomškova * ekumenski dan

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + rodbine GRIL (Roman obl.), SEDOVŠEK, HRUSTEL
… za + Martino in Branka BLAGOTINŠKA
… za + Zvoneta OŽIRJA in vse BAJHTOVE
… za vse + SEVČNIKARJEVE
* maš.: J.K., S.C., A.Š., G.B.
10.30 … za + Mitja, vse + REHARJEVE in ŠMELTERJEVA
… za + Pavlo POLESNIK (obl.) in Martina
… za + Slavka in Pavlo RESNIK
… za + Alojza SATLERJA
maš.: J.K., A.Š., S.C., D.Ž.
15.30 … po namenu romarjev (skupina POT)

OBVESTILA - VABILA

URNIK VEROUKA 2019/2020

To nedeljo, 15. septembra, ob 15. uri bo
sv. maša na Gori Oljki. Križeva nedelja
je. V cerkvi sv. Križa želimo počastiti
znamenje odrešenja. Odzovite se!
Ta ponedeljek se pričnejo veroučna
srečanja za vse skupine. Z veseljem!
V četrtek, 19. septembra ob 20. uri se
bo v župnijski domu na Gomilskem
začel 15 tedenski tečaj "Delavnice molitve in življenja". Kdor želi spoznati
različne načine molitve in meditacije
ter tako poglobiti osebno duhovno
življenje, je povabljen. Tečaj v Sloveniji
uspešno deluje že več let.
V soboto, 21. septembra bo srečanje
mladih v Stični. Organiziran je posebni
avtobusni prevoz: z Andraža ob 8.00
(izpred Kulturnega doma), s Polzele
ob 8.10. (s parkirišča pred cerkvijo).
Cena 10 €. Prijave: joze.kovacec@rkc.si,
v župnišču ali pri katehistinji Andreji.

PRAZNIK BL. A. M. SLOMŠKA

Praznovanje farnega zavetnika Slomška v Don Boskovem centru Celje. Sv.
maši ob 8. in 10. uri bo vodil zlatomašnik g. Franc Pohajač (Občine, Trst).

Evharistično slavje ob Slomškovi nedelji, 22. septembra, v cerkvi A. M. Slomška
Vsako leto ob godu bl. A. M. Slomška na Gornji Bistrici - župnija Črenšovci.
obhajamo Slomškovo nedeljo, ki jo v Ob 15. uri molitev. Ob 16. uri somašeokviru naše metropolije pripravimo v vanje škofov in duhovnikov, ki ga bo
vodil mariborski nadškof msgr. mag.
različnih župnijah. Letos mineva 100
Alojzij Cvikl.
let od priključitve Prekmurja k matični
domovini, zato bomo tudi Slomškovo Slomškov dan na Ponikvi. V soboto, 28.
nedeljo obhajali v murskosoboški ško- septembra. Začetek ob 9.30 v Slomfiji, v Gornji Bistrici v Župniji Čren- škovi rojstni hiši. Ob 12.30 sv. maša
sovci, kjer je prva cerkev posvečena na Ponikvi.
bl. Antonu Martinu Slomšku.
KONCERT
SKRB ZA CERKEV

To nedeljo, 15. septembra ob 19. uri
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. bo v atriju Doma sv. Jožef Celje koncert
V Andražu: Gril, Andraž 112, Ožir, dveh priznanih glasbenikov in sicer
Andraž 100, Ograjenšek, Andraž 98; baritonista Matjaža Robavsa ter Tomaža Plahutnika na citrah.
na Polzeli: Breg pri Polzeli.

