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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Farizej se je postavil in
pri sebi molil takóle:
»Bog, zahvaljujem se ti,
da nisem kakor drugi ljudje:
grabežljivci, krivičniki,
prešuštniki ali tudi kakor ta
cestninar. Postim se dvakrat na
teden in desetino dajem
od vsega, kar dobim.«
Cestninar pa je stal daleč proč
in še oči ni hôtel dvigniti proti
nebu, ampak se je tolkel po
prsih in govóril: »Bog, bodi
milostljiv meni grešniku!«
Povem vam, ta je šel opravičen
domov, oni pa ne; kajti vsak,
kdor se povišuje, bo ponižan,
in kdor se ponižuje, bo povišan.«
(Lk 18,11-14)

..
Dober boj sem izbojeval, tek dokončal,
vero ohranil. Odslej je zame pripravljen
venec pravičnosti,
ki mi ga bo tisti dan
dal Gospod,
pravični sodnik.
2 Tim 4,6–8,

Zgodbo o farizeju, ki samozavestno
stoji v ospredju templja, in o cestninarju, ki se pri vratih sklonjen trka
na prsi, smo slišali že nič kolikokrat.
Vedno znova pa se moramo poglabljati v njeno vsebino in se ob njej
spraševati, kako je z našim ponašanjem v templju.
Farizej se postavlja spredaj, ker je
prepričan, da tja spada. Razmerja
do Boga in do ljudi ima urejena, ni
krivičnik in prešuštnik, v vsem se
ravna po predpisih, davke redno
plačuje cerkvenim in državnim obla-

stem. Toda njegova molitev Bogu ni
všeč. Zakaj?
Cestninar stoji zadaj, nima se s čim
hvaliti, priznava svojo nevrednost,
pa je od Boga sprejet. Kako to?
Bog greha ne more odobravati, zato
cestninarja ne sprejema in ne opravičuje zaradi njegove grešnosti. Sprejema in opravičuje ga zato, ker je
iskren in svojo grešnost priznava.
Resnica o sebi ga razsvetljuje in
osvobaja. Domov se vrača vesel,
olajšan in opravičen.
Ali se nismo tudi mi vračali iz spovednice ali od kod drugod lahko,
razsvetljeni in osvobojeni, kadarkoli
smo zmogli toliko iskrenosti, da smo
pred seboj, pred ljudmi in pred Bogom priznali resnico o sebi, čeprav
je bila morda bridka.
Kaj pa je bilo narobe s farizejem?
Sodil je, da za opravičenje zadostuje
pripadnost »stranki«, ki jo je imel za
edino pravo in Bogu všečno. Mislil
je, da ga naredi pravičnega že samo
izpolnjevanje predpisov po črki, ne
da bi se poglobil v njihovega duha.
Narobe je bilo, da se je vzporejal z
drugimi in jih preziral zaradi njihove
drugačnosti. Ni doumel, da ima tudi
cestninar svojo pot in da samo Bog
vidi, kako po tej poti hodi. Zato more
samo Bog to pot pravično presojati.
Najbolj narobe pa je bilo, da je bila
farizejeva molitev brez ljubezni. Brez
ljubezni do Boga, saj je pod pretvezo,
da moli, hvalisal samega sebe. Brez
ljubezni do bližnjega, saj če bi ga
ljubil, se ne bi povzdigoval nad njim
ter ga preziral.
Po: p. F. Cerar

VSI ENAKI

Ob hiši na Rašici, ki
stoji na domnevnem
mestu hiše, kjer se je
rodil Primož Trubar,
je napis: »Pred Bugam smo vsi glih.«
Drži. Pred Bogom smo vsi enaki, zlasti
v grehu. Vsakdo med nami poseduje v
sebi smrtonosno dozo greha, ki zadostuje za večno pogubljenje. Obstajajo
sicer tudi zločinci, teroristi, psihopatski
morilci in kar je še takih. Toda popolnoma vseeno je, če te ugrizne ena črna
mamba ali pa sto črnih mamb, v obeh
primerih si dobil usodno dozo strupa.
Verjamem, da je cestninar naredil več
grehov kot farizej. Toda farizej se ni
zavedal, da človek ni grešnik, ker greši,
ampak greši, ker je grešnik. Ta fraza,
ni gola besedna igra, ampak žalostna
resnica, ki se je ljudje ponavadi ne ali
vsaj premalo zavedamo.
Povzeto po: Blogger/Dizma

Največje človekovo hrepenenje je
gledati Boga. Človek doseže svojo
resnično in polno srečo v gledanju in
blaženosti Boga, ki ga je ustvaril za
ljubezen in ga priteguje k sebi s
svojo neskončno ljubeznijo.
(papež Frančišek)

Iščite radost v tem, da vnašate
povsod pečat iskrenosti, poštenja in
da se izogibate vsake laži in
pretiravanja, da bo mogel iz vašega
življenja kipeti nenehen val žive
vode, ki bo vse dvigal do večnega
življenja.
(sv. Janez XXIII.)

27.10..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

28.10..

* 30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA * Sabina A.

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

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.

PONEDELJEK

* Simon in Juda Tadej, apostola * Fidelis, muč.

POLZELA 17.00 … v dober namen
29.10..

TOREK

* Mihael Rua, duhovnik, redovnik * Ermelinda (Linda), dev.

POLZELA 17.00 … za + Vinka TRANTURA in Damjana PETEK
30.10..

SREDA

* Marcel, mučenec * Angel iz Acria, redovnik

POLZELA 7.00 … za + Antona KUHARJA (obl.), ostale KUHARJEVE
Š ENEK 10.00 … za zdravje
31.10..

ČETRTEK

* Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof * Alfonz R.

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim, spovedovanje
POLZELA 17.00 … za + Jožico in Jožeta JELENA
… za + Ružo TERGLAV
… po maši: molitev za duhovne poklice
1.11..

1

2.11..

1

3.11..

1

PETEK

* m.: J.K., Š.D.

* VSI SVETI * Vigor, škof
v čast Srcu Jezusovemu (blagoslov z Najsvetejšim)
za žive in rajne farane (blagoslov z Najsvetejšim)
za spoštovanje božjih načrtov in svetost življenja
za + Anico JAZBEC (8. dan)
molitev »župnija za rajne«, spovedovanje

POLZELA 7.00
ANDRAŽ 9.00
ANDRAŽ 13.00
POLZELA 15.00
POLZELA 17.00

…
…
…
…
…

SOBOTA

* Spomin vseh vernih rajnih * Malahija, škof

POLZELA 6.30
POLZELA 7.00
ANDRAŽ 15.30
ANDRAŽ 16.00
POLZELA 17.00

…
…
…
…
…

NEDELJA

spovedovanje
za + Antonijo in Ivana ZUPANA, Jožeta JEZERNIKA
spovedovanje
za vse + omenjene v 'spominih'
za + Milana KOSA, rodbino KOS, Štefanijo KURENT
* 31. MED LETOM - ZAHVALNA * Viktorin Ptujski

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + starša Ivana in Darinko PLASKAN
POLZELA 10.30 … za + Janeza, Ano (obl.) CVENK, vse CVENKOVE
… za + Ano in Antona LUKNERJA, Antonijo TRBEŽNIK
… za 2 + Viktorja in starše BELOGLAVC
* m.: J.K., A.Š., D.Ž.
G.OLJKA 15.00 … v zahvalo (Planinski dom G.O.)

OBVESTILA - VABILA

DUHOVNE VAJE

To nedeljo, 27. oktobra bo krščen Nik V ponedeljek, 28. oktobra (9.00) in v
R., Polzela. Zavetnik: sv. Nikolaj, 6. dec. torek, 29. oktobra (do 16.00) bodo v
Domu sv. Jožefa Celje duhovne vaje za
V torek, 5. novembra ob 17.30 bo v
ministrante. Telefon: 0590 73 800;
Olimju srečanje za sodelavce Karitas
info@jozef.si, www.jozef.si.
z naslovom 'Drugačen svet'. Predavala
bo Tatjana Petelinšek.
'SPOMINI' NA NAŠE PREDNIKE
V petek, 1. novembra po dopoldanskih
in popoldanskih mašah bo na Polzeli
ob 17. uri še molitev rožnega venca
'župnija za rajne'. Vsi, ki veste, da vam
ne bo uspelo skupne družinske molitve
opraviti doma, pridite v cerkev!

Približujemo se praznikov Vseh svetih,
ko pozornost posvetimo tudi našim
prednikom. Pred blagoslovom pokopališča v cerkvi opravimo molitev
spominov na rajne v t.im. 'spominih'.
Imena svojcev sporočite na običajni
V nedeljo, 3. novembra zahvalna maša način v cerkvi ali župnišču.
na Gori Oljki. Po maši bratsko srečanje. DOBRODELNOST
MOLITEV V STISKI

Župnijski Karitas Polzela in Andraž
Gospod, če hočem priti k tebi, moram bosta to nedeljo, 27. oktobra pred in
iti skozi preskušnje, skušnjave in boje. po sv. mašah nudili sveče za Vse svete.
Ne vem, kaj vse me čaka. Vem pa, da ne
grem k boljšemu, temveč k slabšemu, Zbiramo pridelke za ozimnico, namenče mi nisi ti ob strani. Kakršna koli jeno ljudem v stiski. Prinesete lahko
naj bo moja usoda, naj bom bogat ali sladkor, olje, moko, UVT mleko, konreven, zdrav ali bolan, obdan od prija- zerve, vložena živila, čebulo, jabolka,
teljev ali prepuščen sam sebi, vse se krompir, kupljena živila z daljšim robo slabo končalo, če se bom opiral samo kom uporabe, higienske pripomočke.
na ljudi. Vse pa bo dobro, če bom imel Darujte, prosimo! Večje količine lahko
tebe, Gospod, ki si isti danes, jutri in pridemo iskat na dom. Tudi mali darovi
vekomaj. Amen. (Po Johnu H. Newmanu) nam veliko pomenijo, zato smo pripravili vrečke, ki jih lahko 27. oktobra po
Usmiljeni Bog, ozri se na nas in na našo maši vzamete domov. V tej vrečki prinesrečo. Odvzemi svojim otrokom tež- nesite svoj dar pred oltar v župnijski
ko breme in nas utrdi v veri, da bomo cerkvi na Polzeli do Zahvalne nedelje
neomajno zaupali v tvojo očetovsko 3. novembra. Za dar iskrena hvala!
previdnost.
(Po Rimskem misalu)
Župnijska Karitas Polzela.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Melanšek, Andraž 49,
Melanšek, Andraž 50/a, Verdev, Andraž 35/b. Na Polzeli: Ločica.

To nedeljo, 27. oktobra obisk članov
Društva prostovoljcev Vincencijeve
zveze dobrote. S pomočjo Vincencijevega koledarja zbirajo sredstva za
gradnjo hiše za družino brez doma.

