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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Gospod je rekel: »Poslušajte,
kaj pravi krivični sodnik!
Pa Bog ne bo pomagal
do pravice svojim izvoljenim,
ki noč in dan vpijejo k njemu?
Bo mar odlašal?
Povem vam: Hitro jim bo
pomagal do pravice.
Toda ali bo Sin človekov, ko pride,
našel vero na zemlji?«
(Lk 18,6-8)

..
»Pojdite torej in naredite vse narode
za moje učence«. To so zadnje besede,
ki jih je Kristus izrekel na zemlji,
a so postale prvo poslanstvo Cerkve..
To pomeni: vsak kristjan mora biti na
svoj način misijonar. Cerkev je po
svoji naravi, svojem bistvu misijonarska.
In vsak kristjan je misijonar,
ali pa ni kristjan.
Če nismo poklicani
v misijone, pa smo
poklicani, da delamo,
predvsem pa molimo
za misijone.
Po: F. Kramberger

S prosilno molitvijo imamo vsi težave. Včasih namreč ne deluje tako,
kot smo si mi zamislili. V porabniški
družbi smo se pač navadili, da stvari,
ki odpovedo, vržemo na odpad. Prav
to mnogi storijo z molitvijo.
Vendar nas Jezus vedno znova prepričuje, da je molitev potrebna in
tudi uspešna. Če celo krivični sodnik
ustreže nadležni vdovi, »pa Bog ne
bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki vpijejo k njemu noč in
dan, in bo pri njih odlašal?«

Osnovni nesporazum je najbrž v tem,
ker menimo, da bomo z molitvijo
spremenili Boga in njegove načrte.
Podobni smo poganom, ki hočejo z
magijo pridobiti bogove, spremeniti
njihove namene in jih zdramiti iz
njihove ravnodušnosti. Jezus pa pravi: »Ne bodite jim podobni, saj vaš
Oče ve, česa potrebujete, še preden
ga prosite.«

KDO JE MISIJONAR

"Kdor širi krščansko vero
med nekristjani," suhoparno razlaga
Slovar slovenskega knjižnega jezika.
Zanimivo je, kako poslanstvo misijonarja podrobneje opisujejo pri Nacionalnem centru za informiranje in
poklicno svetovanje na Zavodu za
zaposlovanje. Tako lahko beremo:
»Misijonar poleg duhovniškega dela
skrbi tudi za izboljšanje življenjskih
razmer prebivalcev krajev, v katere
je poslan, da odhaja med ljudi ter jim
s svojim delovanjem najprej pomaga,
da se začnejo zavedati človeškega
dostojanstva do sebe, soljudi, narave
in družbe, da delo misijonarja zajema
tako pastoralo kot socialno pomoč,
da misijonarji gradijo cerkve, šole,
dispanzerje, ceste in ostalo infrastrukturo ter se ob tem dejavno ukvarjajo
z ozaveščanjem ljudi v šolah ali v
zdravstvenih centrih. Skratka, storitev
misijonarja je izboljšanje življenjskih
pogojev v nerazvitih državah oziroma
v tako imenovanem tretjem svetu ter
ustanovitev nove krajevne Cerkve na
področju, kjer deluje.«

Molitev ne spreminja Boga in njegovih sklepov, ampak nas, naše načrte.
V njej se kakor v kakšni čistilni napravi naše številne želje in zahteve
očistijo in uredijo. Počasi se izloča
navlaka neurejenih in vse preveč
človeških prošenj. Polagoma spoznavamo, kaj je tisto, od česar se
moramo posloviti. Postajamo sprejemljivi za Božje odločitve. Zato je
molitev boj s samim seboj, včasih
boleče uglaševanje na Božjo voljo.
Jezus je obljubil, da nam bo Oče dal
vse, za kar ga bomo prosili v njegovem imenu. Tej molitvi je zagotovljeno uslišanje. A ne pozabimo, da
je to izrekel pri zadnji večerji, tik
pred svojim trpljenjem in križem.
Človeško gledano je bilo tedaj vse
Večkrat je slišati očitke, da gre za vsilizgubljeno.
In kaj je tisto »vse«, na kaj misli Jezus, jevanje krščanske vere in kulture v
tretjem svetu. Takšno razumevanje
ko obljublja: Če vam bo dal vse?
je napačno ter je sad nepoznavanja
Odgovor najdemo prav v Lukovem misijonskega poslanstva in slabotne
evangeliju: to je Sveti Duh, s katerim vere, celo nevere. Misijonar je poklican
bo nebeški Oče obdaril tiste, ki ga oznanjati Jezusa s svojim življenjem
prosijo. Bog sam je torej tisti dar, in besedo, a v polnem spoštovanju
ki ga moramo izprositi. Kdor prosi vesti vsakega človeka. Je Jezusovo
za manj, prosi premalo.
orodje.
Po: B. Dolenc
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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.

PONEDELJEK

* Uršula, devica, mučenka * Hilarion, opat

POLZELA 18.00 … za + Ivana BLATNIKA in sorodnike
22.10..

TOREK

* Janez Pavel II, papež * Marija Saloma, svetopis. žena

POLZELA 18.00 … za + Elizabeto PALIR (8. dan)
ANDRAŽ 19.00 … za + Magdaleno PLASKAN (obl.) Franca, Antona SITARJA
23.10..

SREDA
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24.10..

* Janez Kapistran, duhovnik * Ignacij Carigrajski, patriarh

7.00 … za + Antona OŽINGERJA

ČETRTEK

* Anton Marija Claret, škof, redovni ustanovitelj

POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Janeza MAROLTA (30. dan)
… za + Marjano KAPITLER
25.10..

PETEK

* maš.: J.K., S.C.

* Krizant in Darija (Darinka), mučenca * Tadej (Dejan), škof

POLZELA 18.00 … za + Primoža LUPŠA (1. obl.)
… za + Alojzijo POTEKO (1. obl.)
26.10..

27.10..

SOBOTA

* maš.: J.K., G.B.

* Lucijan in Marcijan, mučenca * Rustik, škof
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NEDELJA

* 30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA * Sabina A.
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Ladka KOŠECA (obl.) in Minko
Ivana URATNIKA in starše
Anico in Stanka KOŠECA
Marjeto ZUPAN (8. dan)
maš.:

J.K., J.K., G.B., A.Š.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Pavlo ZABUKOVNIK (obl.) in vse TOMAZLNOVE
+ Cirila SITARJA (obl.)
+ Hermino URATNIK
* maš.: J.K., S.C., G.B.
+ Antona, Terezijo OREL, Jožeta PRISLANA
+ Alojza, Julijano in vse KOLARJEVE
+ družini PEČOVNIK, VOŠNJAK
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž.

OBVESTILA - VABILA

DUHOVNE VAJE

To nedeljo, 20. oktobra, ob 9. uri bo v V ponedeljek, 28. oktobra (9.00) in v
Andraži maša za ostarele in bolne.
torek, 29. oktobra (do 16.00) bodo v
Župnijski Karitas Polzela in Andraž Domu sv. Jožefa Celje duhovne vaje za
nad Polzelo bosta to nedeljo, 20. ok- ministrante. Telefon: 0590 73 800;
tobra in naslednjo, 27. oktobtra po sv. info@jozef.si, www.jozef.si.
mašah nudili nagrobne sveče za Vse 'SPOMINI' NA NAŠE PREDNIKE
svete ali pa tiskane »lučke« z znakom
Karitas, ki ne onesnažujejo okolja, a Približujemo se praznikov Vseh svetih,
so viden simbol vašega daru v spomin ko pozornost posvetimo tudi našim
prednikom. Pred blagoslovom pokona vaše rajne.
pališča v cerkvi opravimo molitev
To nedeljo, 20. oktobra bo krščen Nace spominov na rajne v t.im. 'spominih'.
T., Breg. Zavetnik: sv. Ignacij, 31. jul. Imena svojcev sporočite na običajni
V sredo, 23. oktobra, ob 18. uri bo v način v cerkvi ali župnišču.
Novem Kloštru duhovna obnova za DOBRODELNOST
ženske. Ob 18. uri duhovno branje,
ob 18.20 meditacija ali premišljevalna Naslednjo nedeljo, 27. oktobra nas
molitev, ob 18.50 spraševanje vesti, bodo obiskali člani Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. S
ob 19.00 sv. maša. Možna spoved.
pomočjo Vincencijevega koledarja
V nedeljo, 27. oktobra bo krščen Nik zbirajo sredstva za gradnjo hiše za
R., Polzela. Zavetnik: sv. Nikolaj, 6. dec. družino brez doma. Priporočen dar
za koledar, ki ga krasijo fotografije na
MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
temo "Narava nas uči", je 10 evrov.
O Bog, večni pastir, skrbno in nepre- IZ MOLITVE ZA MISIJONE
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi Misijonsko poslanstvo, ki ga je Kristus
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, zaupal svoji Cerkvi, še zdaleč ni doki bo zvesto hodil za teboj, zaradi vršeno. Zato te prosimo, Gospod, za
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče nove spodbude in učinkovite oblike,
skrbel. Naj uči z zgledom svoje oseb- da bomo znali Življenje in Luč prinanosti, nam pomaga rasti v zvestobi šati v sedanji svet. Vsa ljudstva naj
evangeliju in odkrivati znamenja časa. se srečajo z odrešujočo ljubeznijo in
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. usmiljenjem Jezusa Kristusa.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Maver, Andraž 36, Maver,
Andraž 39, Atelšek, Andraž 40/a. Na
Polzeli: Polzela I.

KULTURA

To nedeljo, 20. oktobra, ob 17. uri bo
v Kulturnem domu na Polzeli slavnostna prireditev ob 120-letnici KUD
Polzela.

