Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
10. november

2013
Polzela 132/b * Andraž nad P. 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Jezus jim je odgovoril:
»Otroci tega veka
se ženijo in možé;
tisti pa, ki bodo vredni,
da dosežejo oni vek
in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ženili
in ne možile,
zakaj tudi umreti
ne bodo mogli več;
enaki so namreč angelom
in so Božji otroci,
ker so otroci vstajenja.
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Žalost in veselje sta del življenja.
Oboje da okus mojemu življenju.
Če se vživim v svojo žalost, se
počutim zelo živ/a.
Takrat najdem
pot v globino
svoje duše.
Življenje zame
ni več
površinsko,
zaslutim
skrivnost
svojega bivanja.
A. Grün

Verska resnica, da nas po smrti čakata vstajenje in večno življenje, je
v obrazcu veroizpovedi postavljena
čisto na konec. Lahko bi jo dali na začetek, saj ima za nas od vseh največjo
težo. Kaj naj počnemo z vsemi drugimi, če se s smrtjo skupaj z nami
sesujejo v nič? Če pa bomo po smrti
živeli, bodo z nami živele vse druge.
Kako naj si ob tem razlagamo, da je
manj ljudi, ki verujejo v posmrtno
življenje, v primerjavi s tistimi, ki
priznavajo Boga? V posmrtno življenje je zato težko verjeti, ker nimamo
predstave, kaj more ostati od človeka,
ki je strohnel ali bil upepeljen.

Abraham, Izak in Jakob so v grobu
strohneli. Jezus je rekel o njih, da živijo. Ne trdi pa, da živijo tako, kakor
so živeli na zemlji. Ko pravi, da se
tisti, ki dosežejo oni vek, ne bodo
ženili in možile, se smemo vprašati,
kakšno vlogo bo tam imela moškost
in ženskost. Če nobene in če med
nami ne bo razlik – ali bomo mogli
reči o sebi, da smo še isti, kot smo
bili tu?
Vse, kar je bilo v življenju lepega, veselega in osrečujočega, bo v večnosti
ostalo, vendar pa nič več tako, kot
je bilo. Vse bo preseženo, povišano,
poveličano, posvečeno, posedovano
na odličnejši način. Nič namreč, kar
smo na zemlji v telesih storili, ni izgubljeno, vse živi in bo živelo v Bogu,
ki je Bog živih in Bog življenja. Zakonska in družinska ljubezen je bila
na zemlji predpodoba večne ljubezni.
Sedaj bo ta predpodoba prišla do
uresničitve in dopolnitve. Ljubezen
tistih, ki so si na zemlji izbrali samski
stan zaradi nebeškega kraljestva ter
s tem oznanjali, da poročenost ni človekov edini in vrhovni cilj, bo Bog na
svoj način privedel do dopolnitve.

POSMRTNO
ŽIVLJENJE

Če nekdo rajši gleda
mamo iz oči v oči kot
pa njeno sliko, slike s
tem ne zaničuje. Temveč le dokazuje,
da mu mama pomeni neprimerno več
kot pa njena slika (pa naj bo slika še
tako dovršeno izdelana).
Ko bomo v večnosti gledali Boga iz
oči v oči, ne bo nič, kar smo na zemlji
in v telesu lepega doživeli, zavrženo
ali zanikano, temveč bo v Bogu postalo
neprimerno lepše in dragocenejše.
Vse podobe in predpodobe bodo
odstopile mesto svoji izpolnitvi in
dovršitvi.
Po: F. Cerarju

YOUCAT – katekizem za mlade

Kaj so nebesa?
Nebesa so Božje okolje, bivališče angelov in svetnikov ter cilj stvarstva.
Z besedami »nebesa in zemlja« označujemo celoto ustvarjene resničnosti.

… Nebesa niso prostor v vesolju. So
stanje v onstranstvu. Nebesa so tam,
Po: Beseda da Besedo kjer se Božja volja dogaja brez vsakega odpora. Nebesa so tedaj, ko
obstaja življenje v največji gostoti
S sanjami ni nič narobe … Pomembno in blaženosti – življenje, kakršnega
je, da sanjam o sami sebi: kakšen člo- na zemlji ni najti. Ko bomo nekoč z
vek bi rada bila? Katere lastnosti in
Božjo pomočjo prišli v nebesa, tedaj
katere sposobnosti bi rada imela? …
nas čaka nekaj, »česar oko ni videlo
Realnost me dovolj hitro spet spusti,
ravno zato, ker sem človek in imam in uho ni slišalo in kar v človekovo
zato meje, nečesa ne zmorem ravno srce ni prišlo, kar je Bog pripravil
tako, kot bi želela. Vendar če kdaj tistim, ki ga ljubijo« (1 Kor 2,9).
sanjam, potem tudi vem, kam in kaj
Slomšek
želim.
Andrea Schwarz Nebesa morajo biti naša!
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NEDELJA

32. MED LETOM * Leon Veliki, papež, cerkveni učitelj

10. 11. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

VIMPERK



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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca, Marijo ZABUKOVNIK, ZG. JUGOVE
+ Franca REZONIČNIKA (obl.) * m.: J.B., J.K.
+ Faniko PAVIČ (obl.)
+ Stanislavo RAZGORŠEK
+ Slavka MAČKOVŠKA (1. obl.) ter
Nežo in Borisa
* m.: J.B., I.Š., L.S.
15.00 … po namenu prisotnih romarjev

PONEDEL.

Martin (Davorin) iz Toursa, škof * Menas, puščavnik

11. 11. 2013

POLZELA

TOREK

Jozafat Kunčevič, škof, mučenec * Emilijan (Milan), duh. sp.

12. 11. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za + Martino, Ferdinanda in Frančiško
BLAGOTINŠEK
POLZELA 17.00 … za + Antona LEŠNIKA in Martino

SREDA

Stanislav Kostka, redovnik * Brikcij, škof

13. 11. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Lovrenc Irski, škof * Jožef Pignatelli, red. * Nikolaj Tavelič, muč.

14. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Antona PESJAKA, Katico, PESJAKOVE
za + Stanislava GROBELŠKA

7.00 … za + Miciko CIZEJ roj. TURNŠEK

7.00 … za 2 + Karla VASLETA in vse MOCOVE
… za + Vinka KOMPANA
* maš.: Janez B., Jože K.

* maš.: Janez B., Jože.K.

PETEK

Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj * Leopold, knez

15. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Marijo VASLE (obl.)
… za + Ivanko PIREC

* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda (Jedrt, Jerica), redovnica

16. 11. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za + Marijo KRK, Silva OŽIR, BELOGLAVČEVE
POLZELA 17.00 … za + Ivana VODOVNIKA, vse VODOVNIKOVE
… za + Rudolfa ŠTAHLA (1. obl.)
* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA

33. MED LETOM * Elizabeta Ogrska, redovnica

17. 11. 2013

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Marijo ŽAVSKI in Franca.
+ Angelo, Vincenca ZAGORIČNIK, ostale
+ Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
+ Anico KOŠEC
* m.: J.B., I.Š., Lovro S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 10. novembra ob 15. uri
bo maša na Vimperku. Po njej bodo
Podvinčani pripravili 'Martinovo malico'. Prijazno vabi Turistično društvo.
Že v naprej najlepša hvala!
V ponedeljek, 11. novembra bo 19.
uri bo v sejni sobi polzelskega župnišča redna seja ŽPS Polzela.
V četrtek, 14. novembra ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V soboto, 16. novembra ob 9.30 bo
br. Miran Špelič v Domu sv. Jožefa v
Celju spregovoril o meništvu. Naslov:
'Preživimo dan s puščavskimi očeti'.
Je bil to res beg od ljudi? Ali pa raje
beg v božje naročje? Prijave do 14.
novembra na 059 073 800.
Prihodnjo nedeljo, 17. novembra ob
10. uri (po maši) bo v andraškem
župnišču seja ŽPS in ŽGS (ključarji).
Približuje se tudi letošnje
srečanje zakoncev jubilantov. Na Polzeli bo v
soboto, 23. novembra ob 17. uri; v
Andražu pa v nedeljo, 24. novembra
ob 9. uri. Vabljeni vsi, ki ste, ali še
boste v tem letu obhajali katero od
obletnic poroke na 5 (5, 10, 15, 20,
25 …). Prisotnost najavite! Ne čakajte
na osebno pisno vabilo!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Jevšnik, Dobrič 11; KrajncRebernik, Dobrič 3; Drobež, Dobrič
7. Na Polzeli: Ločica ob Savinji.

DUHOVNE OBNOVE

V Želimljah bodo v novembru in decembru naslednje duhovne vaje: 22.
do 24. novembra, z začetkom v petek
ob 18.30 ure za fante ministrante; 15.
do 17. novembra: za fante in dekleta
od četrtega do sedmega razreda; 6. do
8. decembra: za fante in dekleta osmega
in devetega razreda; 13. do 15. decem.:
za fante in dekleta devetega razreda
in srednješolce. Info: 031 468 974.
KULTURA

Danes, 10. novembra ob 16.30 odpelje
izpred občinske zgradbe na Polzeli
poseben avtobus na ogled predstave
'Bila sva mlada oba', ki bo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Prijave pri Miji
Novak (041 786 498).
V četrtek, 14. novembra, bo v Občinski
knjižnici Polzela potekala predstavitev
knjig društva Znamenje iz Petrovč: Vi
ste moji prijatelji, avtorja Timothya
Radcliffa (iz francoščine prevedel Ivan
Arzenšek) in Zakaj obstaja trpljenje?
veliko vprašanje Bogu, avtorja Johannesa B. Brantschena (iz nemškega
jezika prevedla Jana Kvas).
KUD Polzela vabi na koncert,
ki ga bo imel moški pevski
zbor Polzela ob 60 letnici
prepevanja, v nedeljo, 17. novembra
ob 17. uri v dvorani kulturnega doma.
Gosta koncerta bosta Miha Plevčak,
harmonikar in Andraški oktet. Lepo
vabljeni!
RAZNO

Marijanski koledar 2014 …….. 2,00 €
Pratika 2014 ………………………. 5,20 €

