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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so apostoli
rekli Gospodu:
»Pomnôži nam vero!« Gospod
pa jim je dejal:
»Če bi imeli vero
kakor gorčično zrno,
bi rekli tej murvi:
›Izruj se s koreninami vred
in se presádi v morje,‹
in bi vam bila pokorna.«
(Lk 17,5-6)

..
Z molitvijo rožnega venca se pustimo
voditi Mariji, ki je zgled vere, ko nam
premišljevanje Kristusovih skrivnosti
pomaga prevzeti evangelij in tako
preoblikovati vse naše življenje.
Po zgledu sv. Janeza Pavla II., ki nam
je zapustil apostolsko pismo
Rosarium Virginis Marie,
vas še posebej v mesecu
oktobru povabim
k molitvi rožnega
venca tako osebno
kot v družini
ali skupnosti,
da tako vstopite
v Marijino šolo,
ki nas vodi h Kristusu.

Ko so apostoli prosili Jezusa, naj jim
pomnoži vero, jim je rekel, da tudi
vera, ki bi je bilo le za gorčično zrno,
dela čudeže.
Morda je Jezus s to primero hotel
povedati še nekaj več: kakor za zrno
velja tudi za vero, da ni nekaj mrtvega, negibnega, okamenelega, temveč
skriva v sebi življenjsko silo in sledi
zakonom rasti in razvoja.
Vedno manj je ljudi, ki bi jim bila
vera položena v zibelko in bi jo sprejeli tako samoumevno kot materin
jezik. Vedno več pa je takšnih, ki so
se do nje dokopali po dolgem iskan-

ju, skozi zmote in dvome in še vedno
vsak dan sproti čutijo, kako je ta njihova vera ogrožena.

V NAŠE DOBRO

Tako tudi vi, ko naredite
vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: »Nekoristni služabniki
smo; naredili smo, kar smo bili dolžni
Lk 17,10
narediti.«

Mnogi kristjani imajo kdaj težave s
kakšno versko resnico. Iskrenega
vpraševanja in iskanja pa ne moremo
že kar enačiti z verskim dvomom.
Pošteno in vestno iskanje je znamenje Gospod Jezus,
ponižnosti in pripravljenosti poslu- te tvoje besede nam zvenijo trdo.
šati, je priznanje: ne vem še vsega.
Mi smo navajeni delati za plačo, za
Človek je popotnik in tudi njegova plačilo ali vsaj za besedo zahvale.
vera je potovanje. Že pot k veri je Ti pa praviš, da nam ne pripada nič,
dogajanja, ki lahko traja leta in leta. da smo nekoristni služabniki.
Bog se javlja polagoma in posredno: Ali nisi nekoliko prezahteven?
prek Cerkve, pridig, knjig, prijateljev, Ali si mi, ki udejanjamo tvojo besedo,
doživetij. Bog prihaja kot jutranja in to marsikdaj z mnogo truda,
zora. Svetloba počasi zmaguje nočno ne bi zaslužili vsaj nekaj priznanja,
temo. Ne zasveti takoj z vso močjo. morda, kaj vem, kakšen majhen čudež?
Nad obzorjem se pojavljajo oblaki. Kaj pa imamo sicer od tega,
Marsikaj ostane dolgo nejasno. Po- da smo dobri, ubogi v duhu, usmiljeni,
javljajo se težave. Vendar, čeprav pošteni, čistega srca, nenasilni?
imaš tisoč težav v veri, še ne pomeni, Kakšno korist imamo, če odpuščamo,
da dvomiš, je nekoč zapisal kardinal če se borimo za pravičnost in mir?
J. H. Newman.
Gospod Jezus, kako težko nam je
Rast v veri je odvisna od tega, ali se razumeti, da ti ničesar ne zahtevaš
obračamo na Boga in se pogovarjamo od nas zaradi sebe!
z njim v osebni in skupni molitvi, ki Vse, kar nam zapoveduje tvoja beseda,
je duša in dihanje vere. Brez nje ji je v naše dobro, za naše odrešenje,
zmanjka hrane in kisika.
za večno življenje.
Če se nam bo kdaj v veri stemnilo Le kaj bi si lahko še želeli?
in bomo težko molili, ponovimo za
apostoli vsaj tisto prošnjo, ki je ena Gospod Jezus, imaš prav,
najlepših in najpotrebnejših: Gospod, smo nekoristni služabniki,
saj vse, kar želiš, da naredimo,
pomnoži nam vero!«
Po: B. Dolenc naredimo za sebe.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

Več velja dobrota srca in prijaznost
kot pa delati čudeže in obujati mrtve. Bodi hvaležen, da nimaš vsega, kar
Čuječa dobrota seže mnogo dlje kot si želiš. Česa bi se potem še veselil?
(sv. Janez XXIII.)
strogost in bič.
(Kahil Gibran)
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POLZELA
G.OLJKA

7.10..

* 27. MED LETOM - ROŽNOVENSKA * Bruno, red. u.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ludvika (obl.), Marka, Nino MEKLAV, vse SP. JUGOVE
+ Ja nka PRAPROTNIKA in starše
* maš.: J.K., S.C.
+ Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE
+ Janeza MAROLTA (8. dan)
maš.: J.K., A.Š.
mir in blagoslov v občini
maš.: p. J:S., J.K.

PONEDELJEK

* Rožnovenska Mati Božja * Justina, dev., muč.

POLZELA 18.00 … za + Matevža VOUKA
8.10..

TOREK

* Benedikta, devica, mučenka * Pelagija, devica, mučenka

POLZELA 18.00 … za + Danija, Rozalijo in Rudija VIDMAJERJA
9.10..

SREDA
POLZELA

10.10..

* Dionizij, škof in tovariši, mučenci * Abreham, sp. očak

7.00 … za + Janeza BRAČUNA

ČETRTEK

* Danilo (Danijel), škof * Pavlin Yorški, škof

POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Marijana MATJAŽA (obl.), starše MATJAŽ, OREŠNIK
POLZELA 18.30 … molitev za duhovne poklice
11.10..

PETEK

* Janez XXIII., papež * Bruno Kölnski, škof * Firmin, škof

POLZELA 18.00 … za + Marico ŠTRUKELJ - LOBNIK
… za + Stanislava PEČNIKA (obl.)
POLZELA 18.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
12.10..

13.10..

SOBOTA

maš.: J.K., S.C.

* Maksimilijan Celjski, mučenec * Serafin, laiški brat

POLZELA 18.00 …
…
…
…
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NEDELJA

* 28. MED LETOM * Gerald, vitez * sklep t. za življenje
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Franca PREŠIČKA in Karla DUŠIČA
Marijo JUHART (1. obl.)
Antona OCVIRKA
Franca ŠTORA
maš.: J.K., G.B., S.C., A.Š.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana JELENA (obl.), Marijo PODPEČAN (obl.), KOČJAŽEVE
+ starše JELEN, Ljudmilo JEŽOVNIK (obl.), vse BRŠEKOVE
+ Antona SITARJA (obl.), vse KOVAČEVE, DREVOVE
+ Janija, Ivana KRAJNCA, TANJŠEKOVE, REPINOVE
+ Jožeta SITARJA
* maš.: J.K., S.C., G.B., A.Š., Š.D.
+ Jožeta URATNIKA (obl.) in vse TOMAŽOVE
+ Franca PLASKANA in v zahvalo za 80 let
+ Jožeta KLUKEJA (obl.)
+ Jožico in Franca BRUSA
+ Marijo GROSS URATNIK
* J.K., S.C., G.B., A.Š., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

DUHOVNA SREČANJA

V četrtek, 10. oktobra, ob 19.30, bo v
športni dvorani Osnovne šole Alojzija
Šuštarja v Šentvidu v Ljubljani festival
sodobne krščanske glasbe s slavljenjem, Ritem srca. "Glasbeno ogrevanje"
se začne ob 18. uri v avli osnovne šole,
Od jutri naprej do prehoda na zimski kjer bo skupina Dominik predstavila
čas se bodo večerne maše na Polzeli svojo zgoščenko. Vstopnice, 6 €, bodo
začenjale ob 18. uri.
na voljo na dan festivala od 18. ure
Po večerni maši v torek 8. oktobra je naprej pri vhodu v dvorano. Več na:
ritemsrca.ognjisce.si.
sestanek Župnijske karitas Polzela.
V soboto, 12. oktobra, bo pri Sv. Jožefu
V četrtek, 10. oktobra, po večerni sv.
v Ljubljani vseslovensko srečanje lomaši srečanje zakonske skupine.
čenih. 'Oče in mati po ločitvi'. Začetek
V soboto, 12. oktobra, ob 9.30 bo pri ob 9.30. Dar za udeležbo je 10 €. S
Sv. Jožefu v Ljubljani vseslovensko prijavo na razvezani.srce@gmail.com
srečanje ločenih v Cerkvi. Oče in mati organizatorju olajšate pripravo.
po ločitvi. 'Jaz te ne pozabim.' (Iz 49,15).
To nedeljo, 6. oktobra, ob 15. uri bo na
Gori Oljki sv. maša 'za mir in blagor v
občini Polzela'. Društvom in ustanovam
domačega kraja se bodo pridružil tudi
SMVR Slovenija. Vsi lepo vabljeni!

ROMANJE ZA DUHOVNI ODMIK

V nedeljo, 13. oktobra ob 10.30 bo na
Polzeli maša za ostarele in bolne. Vse
vernike nagovarjam, da se aktivirate
in omogočite udeležbo komu od svojih
sorodnikov ali drugače bližnjih.

Od 27. do 31. oktobra bo priložnost za
duhovni odmik z romanjem v Assisi
- po poteh sv. Frančiška in sv. Klare namenjen posameznikom ali parom
od mlade pa do starejše generacije.
V nedeljo, 13. oktobra ob 15. uri bo v Več o romanju in prijavi si preberete
župniji Sv. Jurij ob Taboru srečanje na: https://franciskani-nazarje.si/
cerkvenih zborov dekanije Braslovče. dogodek/romanje-v-assisi/.

Župnijsko romanje bo letos v soboto,
19. oktobra. Sv. mašo bomo darovali
skupaj s slovenskimi in hrvaškimi škofi
ter duhovniki na hrvaško-slovenskem
srečanju. Odhod iz Andraža ob 7. uri, s
Polzele pa ob 7.15. Cena 25. €. S seboj
bo treba imeti osebni dokument.

SLOVENSKO-HRVAŠKO SREČANJE

Duhovniki, redovniki, redovnice in vsi
vernike mariborske nadškofije, celjske
in soboške škofije smo lepo vabimo na
7. slovensko - hrvaško romanje, ki bo
v soboto, 19. oktobra ob 10. uri v Krašiću, rojstnem kraju bl. kardinala Alojzija Stepinca. Kardinal Stepinac je na
SKRB ZA CERKEV
začetku 2. svetovne vojne sprejel
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 537 duhovnikov-izgnancev iz takratne
Andraž: Brinovšek, Andraž 70, Blago- mariborske in ljubljanske škofije, jih
tinšek, Andraž 64/a, Vašl, Andraž 63. razposlal po župnijah in tako mnoge
Polzela: Polzela I.
rešil smrti in trpljenja v taboriščih.

