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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je eden izmed njih videl,
da je bil ozdravljen, se je vrnil in
z močnim glasom slavil Boga.
Padel je na obraz pred njegove
noge in se mu zahvaljeval;
in ta je bil Samariján.
Jezus pa je odgovóril:
»Mar ni bilo deset očiščenih?
Kje pa je onih devet?
Ali ni bilo nobenega drugega,
da bi se vrnil in počástil Boga,
razen tega tujca?«
In rekel mu je: »Vstani in pojdi!
Tvoja vera te je rešila.««
(Lk 17,15-19)

..
Jezus opogumlja tudi ostarele ljudi, ki
si nenehno očitajo, da niso resnično
živeli svojega življenja. Opogumlja jih,
da bodo očiščeni kot ta gobavec, to
pomeni, da bodo lahko sprejeli same
sebe, da bodo lahko sprejeli svojo
življenjsko zgodbo
in rekli 'da' tudi
svojemu življenju,
ki ga niso živeli.
Če vse to sprejmem,
lahko preobrazim
svoje življenje.

Ozdravljenih je bilo deset, zahvalit
pa se je prišel samo eden. Nad brezbrižnostjo devetih smo začudeni. Če
pa se skušamo vživeti v katerega
od njih, bomo morda našli v njem
prepričanje, da se nima za kaj zahvaljevati. Ko je bil rešen gob, mu ni bilo
nič podarjeno, temveč le vrnjeno
nekaj, do česar je imel pravico.
Ali ne razmišlja podobno mnogo (9:1)
ljudi? Ne samo da se Bogu ne zahvaljujejo, celo vsako misel nanj zavračajo.
Prepričani so, da bi Bog, če je, moral
vsakomur, ki ga v bivanje pokliče,

dati vse, kar mu pripada, in umakniti
HVALEŽNOST
vse, kar mu bivanje otežuje. Devet
Jezusovo srečanje z desegobavcev bi po takem prepričanju
timi gobavci, še zlasti pa
moglo Jezusu kvečjemu očitati, zakaj
besede, ki jih je Gospod
je sploh dopustil, da so za gobavostjo
izrekel enemu izmed njih:
zboleli, če pa je že to dopustil, zakaj
je tako dolgo odlašal z ozdravljenjem. 'Vstani in pojdi! Tvoja vera te je rešila',
nam pomagajo, da se zavemo pomemKaj naj k temu rečemo? Odgovoril je bnosti vere tistih, ki trpijo in so bolani,
Jezus, ko je tistemu, ki se mu je prišel da se približajo Gospodu. V srečanju
zahvalit, dejal, da ga je rešila njegova z Gospodom lahko resnično doživijo,
vera. Deveteri so pač ravnali, kakor da tisti, ki veruje, nikoli ni sam! Bog
so, ker niso imeli vere.
nas v svojem Sinu zares ni zapustil v
Judje so imeli sebe za čistokrvne Ab- naši bolečini in trpljenju, ampak nam
rahamove potomce in za pravoverne je blizu, da nam ju pomaga nositi in nas
Mojzesove učence. Samarijanska želi ozdraviti v globinah naših src.
kri je bila pomešana s pogansko, kar Vera edinega gobavca, ki se je, ko je
pomeni, da je vsak Samarijan že vna- videl, da je ozdravljen, poln navdušenja
prej zaznamovan. Komaj da je mogel in veselja ter v nasprotju z drugimi,
imeti kakšno dobro lastnost, če pa takoj vrnil k Jezusu, da se mu je zahvalil,
jo je že imel, jo je imel v najmanjši nam omogoča dojeti, da je povrnjeno
možni meri. Ko je v zgodbi poveda- zdravje znamenje še nekaj bolj dragono, da se je prišel zahvalit prav Sa- cenega kot zgolj telesna ozdravitev,
marijan, je bil to za Jude opomin, naj in to je znamenje odrešenja, ki nam
ljudi ne presojajo po zunanji pripad- ga Bog daje po Kristusu ter se izraža
nosti, temveč po notranji vrednosti. v Jezusovih besedah: »Tvoja vera te
Človek ni dober ali slab zato, ker je rešila.« Kdor v trpljenju in bolezni
izpoveduje to ali ono vero, ker je moli h Gospodu, je prepričan, da ga
član tega ali onega naroda, temveč Božja ljubezen nikoli ne bo zapustila,
ga dela dobrega ali slabega to, za kar kakor tudi ljubezen Cerkve, ki je nadaljevanje Gospodovega odrešilnega
se sam v srcu odloča.
dela v času, nikoli ne bo izostala. TeTudi danes se najdejo ljudje, ki pod- lesno ozdravljenje kot zunanje znamenlegajo skušnjavi, kateri so podlegli je najglobljega odrešenja kot táko
Judje. Imajo se za boljše samo zato, razodeva pozornost, ki je je deležen
ker izpovedujejo vero, ki jo imajo za človek – v svoji celosti duše in telesa
edino pravo, ker izpolnjujejo predpise – pred Gospodom. Zaradi tega vsak
in zapovedi, ki jih imajo za edino zve- zakrament izraža in udejanja bližino
ličavne, ker pripadajo stranki, ki jo Boga samega, ki se nas popolnoma
imajo za edini pošteno … Vse te Jezus svobodno dotika po gmotnih dobridanes nagovarja.
nah, … ki se jih posluži in jih naredi
Po: Beseda da Besedo za orodje srečanja med nami in seboj.

13.10..

NEDELJA

* 28. MED LETOM * Gerald, vitez * sklep t. za življenje

POLZELA 7.00 ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 … za + Jožeta URATNIKA (obl.) in vse TOMAŽOVE
… za + Jožeta KLUKEJA (obl.)
… za + Jožico in Franca BRUSA
… za + Marijo GROSS URATNIK
* maš.: J.K., S.C., G.B., A.Š.
14.10..

PONEDELJEK

* Kalist I., papež, mučenec * Gavdencij (Veselko)

POLZELA 18.00 … za + Katarino BLAŽIC
15.10..

TOREK

* Terezija Velika (Avilska), decica, cerkvene učiteljica

POLZELA 18.00 … za + Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE
… za + Marjana KLANČNIKA (obl.)
maš.:
16.10..

SREDA
POLZELA

17.10..

J.K., S.C.

* Jadviga (Hedvika), kneg., red. * Marjeta Marija Alakok

7.00 … za + Frančiško JELEN (obl.) in Avgusta

ČETRTEK

* Ignacij Antiohijski, škof, mučenec * Zosim, mučenec

POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Ljudmilo in Ladka KOLENCA
POLZELA 18.30 … molitev za duhovne poklice
18.10..

PETEK

* Luka, evangelist * Peter Alkantarski, mistik, redovnik

POLZELA 18.00 … za + Ano, Franca ŠTEFANČIČA, Ivanko, Franca
in svaka Mateja
POLZELA 18.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
19.10..

20.10..

SOBOTA

* Pavel od Križa, duhovnik * obl. posvetitve MB stolnice

POLZELA 18.00 …
…
…
…

za
za
za
za

NEDELJA

* 29. MED LETOM - MISIJONSKA * b.sl. Anton Strle

POLZELA
ANDRAŽ

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za

POLZELA 10.30 …
…
…
…
…
…

za
za
za
za
za
za

+
+
+
+

Stanislavo DUCMAN, vse ZIDARJEVE
Katico, Zlatka CVETKO, Magdo, Anđelo VRBANIČ
Jožico in Ignaca ROMIHA
Marjana MEŠIČA
maš.: T.H., J.K., G.B., A.Š.

žive in rajne polzelske in andraške farane
vse + PRUNGLNOVE
+ Kristino in Andreja KUŽNIKA
+ Heleno, Štefana BRUNŠKA, Marijo, Ivana
JELENA, Marijo MARHART
* maš.: J.K., S.C., G.B.
+ Ivana ŽGANKA (obl.) in Marijo
+ Zvoneta OŽIRJA in vse BAJHTOVE
+ Antona OCVIRKA (30. dan)
+ Marijo in Franca OŽIRJA
+ Marijo in Alojza VASLETA
+ Marka BERGANTA (obl.) * m.: J.K., S.C., G.B., A.Š., Š.D., D.Ž.

OBVESTILA - VABILA

To 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.

ROMANJE ZA DUHOVNI ODMIK

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 ponedeljek, 14. oktobra ob 18.30 bo PREDAVANJE
na Polzeli srečanje ŽPS.
V torek, 15. oktobra, ob 18. uri bo na
V ponedeljek, 14. oktobra ob 19. uri gradu Komenda, Polzela predavanje
bo v andraškem župnišču sestanek »Življenje, močnejše od smrti«. Z vami
bo Andreja Cilenšek, vodja programa
Župnijske Karitas Andraž.
Detabuizacija smrti, društvo Hospic.
V soboto, 19. oktobra, ob 7. uri iz Andraža in ob 17,15 s Polzele, bosta na Možganska kap je izguba možganske
romanje po cerkvah sv. Andreja in sv. funkcije zaradi motnje v prekrvavitvi
Marjete odpeljala dva avtobusova. Cena možganov in je najpogostejša nevro25. €. Ker bomo prestopali mejo, ne loška bolezen na svetu oz. glavni razlog
pozabite vzeti s seboj veljavnega oseb- za nastanek invalidnosti, hkrati pa na
tretjem mestu med krivci za prezgodnega dokumenta.
nje ugašanje življenj. O tej nevrološki
V nedeljo, 20. oktobra, ob 9. uri bo v bolezni bo spregovorila asist. mag.
Andraži maša za ostarele in bolne. So- Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.,
specialistka nevrologije. Na gradu
rodniki omogočite jim udeležbo.
Komenda, v četrtek, 17. oktobra, ob
Župnijski Karitas Polzela in Andraž 18.30.
nad Polzelo bosta naslednji nedelji,
20. in 27. oktobtra po vseh sv. mašah DOBRODELNOST
nudili nagrobne sveče za Vse svete ali V soboto, 19. oktobra, od 8. do 12. ure,
pa tiskane »lučke« z znakom Karitas, boste na stojnici pred trgovino Tuš
ki ne onesnažujejo okolja, a so viden
Polzela lahko donirali prostovoljne
simbol vašega daru v spomin na vaše
rajne. Priporočen dar je 1,50 € in je prispevke v zameno za domače izdelke.
Donirati je možno tudi 1 ali 5 EUR s
namenjen za ljudi v stiski.
ključno besedo DROBTINICA in DROBV nedeljo, 20. oktobra bo krščen Nace TINICA5 na 1919.
T., Breg. Zavetnik: sv. Ignacij, 31. jul.
KONCERT

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Dušič, Andraž 118, Dušič,
Andraž 118/a, Zabukovnik, Andraž
114/a. Na Polzeli: Polzela I.

V nedeljo, 13. oktobra, ob 19. uri bo v
cerkvi Sv. Jožefa v Celju koncert članov
zdravniške glasbene komorne skupine
Pro Medica, pod vodstvom zdravnika,
violinista Andreja Gubenška.

