Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
3. december

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je Jezus
prišel na ono mesto,
je pogledal gor in mu rekel:
»Zahej, stopi hitro dol;
danes moram
ostati v tvoji hiši.«
In stopil je hitro dol
in ga z veseljem sprejel.
(Lk 19,5-6)

..
Na zahvalno nedeljo se zbiramo ob
oltarju s posebnim namenom:
da se zahvalimo za vse, kar imamo,
kar nam je podarjeno od Boga,
ki nas neizmerno ljubi.
Naj bo današnja zahvala
iskrena in obogatena s prošnjo,
da bi znali ceniti
prav vsak
trenutek, ki
napolnjuje
naše
življenje.
A. K.
Hvala vsem
za vse!

Današnji evangelij nam predstavi dogodek, ko se Jezus ustavi pri 'grešnem
človeku' Zaheju. Zakaj se je Jezus
ustavil pri njem?
Zahej je bil bogat. Čutil pa je, da ga
bogastvo ne osrečuje in ne zadovoljuje. Kaj pomaga polna blagajna, če
je srce prazno. Denar Zaheju notranje
praznine ni mogel izpolniti. Zraven
tega, da je bilo prazno, je bilo Zahejevo srce še ranjeno. Ranjeno ob
zavesti, da denar, ki je bil v blagajni,
ni prihajal tja vedno po najbolj pošteni poti.

Zvedel je, da se je v deželi pojavil
izreden prerok. Živi preprosto. Ni
navezan na denar in na zunanje reči,
poslušalce pa usmerja k notranjim
vrednotam. Ljudi ne presoja po
imetju, poklicu in ugledu, temveč
po srcu in po dejanjih. Njegov nauk
je zahteven, Zaheju pa je ravno to
všeč. Čuti, da bi ga srečanje s tem
prerokom rešilo navezanosti na
stvari in ga notranje osvobodilo.
Želi si, da bi ta prerok prišel tudi v
njegov kraj in da bi ga vsaj videl, če
že ne bi mogel z njim govoriti.
Zahej ni bil le mož želja, ampak je bil
tudi mož dejanj. To je dokazal s potezo, ki je ne bi bil vsakdo sposoben.
Da otroci plezajo na drevesa, je razumljivo. Da pa spleza na drevo odrasel človek, mora imeti poseben
razlog. Zahej ga je imel. Ko je zvedel,
da Jezus potuje skozi domače mesto,
je splezal na drevo, da bi ga videl. Bil
je namreč majhne postave. Dosegel
je, kar si je dolgo želel.

MAJHEN ČLOVEK

Tekel je torej dalje in
splezal na divjo smokvo,
da bi ga videl, zakaj tam
je moral iti mimo.
Gospod Jezus, s tal te večkrat ne vidim.
V višini oči mi toliko stvari zakriva
obzorje. Vsakdanje obveznosti, sanje
o prihodnosti, goščava občutij, želja
po izstopanju, naprezanje, da bi imel
vedno več ...
Same lepe, pomembne, zapeljive
stvari, ki pa mi niso dovolj.
Moje oči iščejo dlje.
Gospod Jezus, daj mi kakšno tako
drevo, kakor je bilo Zahejevo,
kakšen drugačen dan, kakšno novo
molitev, človeka, ki je poln tebe,
kakšno posebno nedeljo,
reveža, ki me bo vznemiril,
mladega človeka, potrebnega pomoči,
duhovnika, ki me bo razumel,
kakšno redovnico,
kakšen neuspeh, ki me bo postavil
na trdna tla,
prijatelja, ki je slabo končal,
kakšno veliko veselje ali prehudo
žalost ...

Jezusu je ta prostodušnost ugajala.
Nagradil jo je. Pod drevesom se je
ustavil, Zaheja nagovoril in se dal
povabiti v njegovo hišo. Ta pa je vnovič pokazal, da je mož dejanj. Jezusa
in njegovo spremstvo je pogostil,
polovico imetja je razdelil ubogim,
prevare in goljufije pa je poravnal. Gospod Jezus, sem majhne postave
in vse moje stvari so majhne.
Kdaj pa bodo naše želje postale de- Daj mi kakšno tako drevo,
janja?
kakor je bilo Zahejevo,
Po: p. F. Cerar in pogum, da bom splezal nanj.
Od tam te bom lahko videl.
In ko se bom spustil na tla,
Pot začenjamo od Boga, da bi se spet
vrnili k Bogu. To je edino gibanje, ki bom poln veselja.
je smiselno in koristno.

(Leon Bloy)

T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

3.11..

1

4.11..

NEDELJA

* 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.)

PONEDELJEK

* Karel (Drago) Boromejski, škof * Emerik

POLZELA 17.00 … za + Ivana VASLETA
5.11..

TOREK

* Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana SITARJA
POLZELA 17.00 … za + Marijo HUDOURNIK
6.11..

SREDA

* Lenart, opat * Monald Koprski, redovnik

POLZELA 7.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER
ŠEMPETER 9.00 … za nove duhovne poklice
7.11..

ČETRTEK

* Obletnica posvetitve koprske stolnice

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Karla TAJNŠKA (8. dan)
… po maši: molitev za duhovne poklice (skupina)
8.11..

PETEK

* Gotfrid (Bogomir), škof * Elizabeta od Svete Trojice

POLZELA 17.00 …
…
…
…
9.11..

SOBOTA

za + Karla (obl.) in Jožefo ZAVRŠNIK
za + Vinka VIDMAJERJA
za + Alojza ČATERJA
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

* Posvetitev lateranske bazilike * Teodor (Božidar)

POLZELA 17.00 … za vse rajne in žive ZAGORIČNIKOVE
… za + Stanka PODBREGARJA
… za + Franca ŠTORA
10.11..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
VIMPERK

* maš.: g. ..., A.Š., D.Ž.

* maš.: g. ..., D.Ž.,G.B.

* 32. MED LETOM * Leon Veliki, papež

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Martina, Justino in Nado GABERŠEK
… za + Martina UMBREHTA in Mileno BLAGOTINŠEK
… za + Marijo ČRETNIK (obl.) in Franca
… za + Martina SMREKARJA
… za + Jožefa SITARJA
* maš.: g. ..., A.Š., D.Ž, G.B., Š.D.
10.30 … za + Mirka in Faniko PAVIČ (obl.)
… za + Mateja ZMRZLAKA (obl.)
* maš.: g. ..., G.B.
15.00 … po namenu

OBVESTILA - VABILA

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujemo
vsem župnijskim sodelavcem za ves
trud, dobro voljo, za pripravljenost
služiti in s prizadevanjem za dobro
bogatiti duhovno življenje župnije.

DUHOVNE VAJE

V ponedeljek, 4. novembra se bodo v
Domu sv. Jožefa Celje pričele pridigane
duhovne vaje za starejše (msgr. Jože
Kužnik). Trajale bodo do 6. novembra.
TEDEN ZAPOROV

V torek, 5. novembra, od 10. do 11.
ure bo na Karitas Celje, Mestni teg 8, Od 17. do 23. novembra bomo obhajali
teden zaporov. Namen tega tedna je,
brezplačno pravno svetovanje.
da bi se kristjani zavedali potreb zaV torek, 5. novembra ob 17.30 bo v pornikov in njihovih družin, žrtev
Olimju srečanje za sodelavce Karitas z kaznivih dejanj, zaposlenih in vseh
naslovom Drugačen svet. Predavala bo drugih, ki skrbijo za zapornike. ZaporTatjana Petelinšek. Enako predavanje niški vikar, g. Robert Friškovec se
bo tudi v Škofijskem domu v Vrbju pri zahvaljuje za vašo podporo, za vsako
Žalcu, v četrtek, 7. novembra ob 18. uri. vaše dejanje, ki ga boste izkazali z
molitvijo in spodbudo v tem letu.
V sredo, 6. novembra bo redno mesečno srečanje duhovnikov dekanije MOLITEV: LE DANES
Žalec. Zato župnika ne bo v pisarni.
Moje življenje je le trenutek,
V sredo, 6. novembra in 20. novembra minljiva ura,
bo v Škofijskem domu v Vrbju pri Moje življenje je en sam dan, ki mi
Žalcu, delavnica 'šiviljske storitve in uhaja in beži.
prikaz'. Začetek ob 9. uri. Delavnico Ti veš, o moj Bog:
zato, da te ljubim, imam le danes.
bo vodila Ivanka Medenjak.
Oh, ljubim te, Jezus!
V četrtek, 7. novembra ob 18.30 bo Po tebi hrepeni moja duša.
srečanje zakonske skupine Jeruzalem. Ta dan ostani moja blaga opora.
Pridi kraljevat v moje srce,
V soboto, 9. novembra, od 9.30-13.00 daj mi svoj nasmeh – le za danes.
bo v Domu sv. Jožef Celje duhovna ob- Kaj potem, Gospod,
nova za organiste in pevovodje (msgr. če je prihodnost temna?
Prositi te za jutri, oh, ne,
dr. Stanislav Lipovšek). Prijave!
tega ne zmorem.
V nedeljo, 10. novembra ob 15. uri bo Ohrani moje srce čisto,
maša na Vimperku. Po njej družabno pokrij me s svojo senco le za danes ...
srečanje. Počastitev sv. Martina.
Ob tvojem Božjem srcu pozabljam
vse, kar mine.
SKRB ZA CERKEV
Ni me več strah nočnih bojazni.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Ah, daj mi, Jezus, v svojem srcu
Andraž: Cevzar, Andraž 110, Verdev, prostor le za danes. Amen.
Andraž 110/a. Polzela: Ločica.
sv. Terezija iz Lisieuxa

