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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Prišli bodo dnevi, v katerih od
vsega tega, kar vidite, ne bo
ostal kamen na kamnu,
ki bi ne bil razrušen.«
Izdajali vas bodo celo starši in
bratje in sorodniki in prijatelji in
nekatere izmed vas bodo izročili
v smrt; in vsi vas bodo sovražili
zaradi mojega imena, a še las z
glave se vam ne bo izgubil.
S svojo stanovitnostjo si boste
pridobili svoje življenje.
(Lk 21, 6.16-19)
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Ko sem nekega dne postal revnejši,
šibkejši in nemočen, ko pred menoj ni
bilo nobene prihodnosti več – je
postalo vse lažje. Poln obupa sem na
široko odprl svoje srce in bolj kot
kdajkoli sem goreče iskal Boga.
Takrat se je zgodil čudež.
Nisem ga spoznal jaz –
Bog se mi je dal spoznati.
Ni se mi razodel kot
razmišljujoči Bog
ali tisti, ki vliva strah,
ampak kot ljubeči
in osrečujoči Bog.
Enkratni Bog!
Phil Bosmans
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Duhovno ozračje je pogosto nabito s
pričakovanji nečesa novega, posebnega in usodnega. To se je dogajalo
vso zgodovino. Znano je na primer,
da je Krištof Kolumb ob koncu 15.
stoletja poznal vso tedanjo apokaliptično literaturo in je okoli leta
1500 pričakoval konec sveta. Svoja
pomorska potovanja je razumel kot
zadnji veliki krščanski misijon. Podobno so v 16. stoletju povsod videli
Antikrista, ki naj bi nastopil pred
bližnjim koncem: protestanti so ga
prepoznavali v papežu, katoličani v
Martinu Lutru in drugih začetnikih
reformacije.

V 18. stoletju so razlagali nasilje in
grozote francoske in ameriške revolucije kot znamenja skorajšnjega
konca. V vsakem stoletju torej ljudje
najdejo kaj novega. Ob tem tudi katoličane vedno znova begajo ljudje
z apokaliptičnimi napovedmi. Ob
vsem tem pa nas Lukov evangelij
opozarja: 'Glejte, da se ne daste premotiti! Mnogo jih bo namreč prišlo
z mojim imenom in bodo govorili:
‚Jaz sem‘ in ‚Čas se je približal.‘ Ne
hodite torej za njimi! Ko pa boste
slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite' (prim 21,8–9).
Nikjer v Svetem pismu ne najdemo
strašenja ljudi, čeprav je tega bilo
precej v vsej zgodovini krščanstva,
zlasti v pridigah, slikarijah in drugih
umetniških izrazih. Vsi demagogi tega
sveta si pomagajo s strahom.
Zato se mi zdi nadvse pomembno, da
Jezus nikdar ne igra na karto strahu.
Pač pa želi zbuditi v človeku tisto, kar
je v njem najboljšega in najplemenitejšega: to pa ni strah, ampak ljubezen,
zaupanje, prijateljstvo, iskanje sreče
in smisla. Bog zagotovo ne želi prestrašenih ljudi, ampak trezne, pokončne, pogumne, delovne, upanja
in veselja polne ljudi!
Po: TV Slovenija - 1995

STANOVITNOST

… Blagor, trikrat
blagor tistemu, ki
zvesto hodi za Kristusom, ki ga navdihujeta notranji
pogum in notranja sveta moč. Cvet

vztrajne stanovitnosti je trdna vez
v vencu kreposti.
Mnogokrat se zgodi, da si kdo predstavlja, da so v življenju poti ravne,
in meni, da je možno hoditi skozenj
brez ovir. Zato stopi naprej s pogumnim korakom, poln vneme, idej in
moči. Tak človek ne pričakuje nobenih
težav, obeta si samo zlate dneve in
raj! Toda zelo kmalu se (kljub njegovim predstavam) v njegovi službi,
vsakodnevnem življenju, pričnejo
kopičiti težave. Utrudi se, upade mu
pogum in vsi njegovi dobri nameni
so lahko pokopani v enem samem
trenutku. Pogosto ob tem še zlonamerni iz okolice obrekujejo, svarijo,
klevetajo. Tedaj se prvotna vnema
popolnoma ohladi in naveličan dela
nejevoljno odvrže križ, zapusti strmo
težavno pot in stopi na udobno pot,
ki pa vodi v pogubo.
Bratje moji! Poglejte tja na bolečo
pot smrti. Naš Zveličar nosi vdano, z
vztrajno stanovitnostjo težko breme
svojega vzvišenega »poklica«, vztraja,
dokler ne doseže svojega cilja. In mi,
njegovi učenci, se pogosto ne moremo
odpovedati v Božjo slavo nekemu
udobju, nepomembni zabavi. V marsikateri, še tako majhni težavi, nočemo pogumno vztrajati, nočemo
uro dlje bedeti, nismo pripravljeni
v Božjo slavo četrt ure prej vstati,
vztrajati v molitvi, da bi dali Bogu,
kar je Božjega. Ne! Tisti, ki prisega
na zastavo križa, naj ne bo mehkužen,
ne razvajenec. Tisti ki stopi v bojne
vrste nebeškega kraljestva, ne sme
biti trs, ki ga veter maje. Postati mora
močan, odločen, stanoviten.
Anton Martin Slomšek
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NEDELJA

33. MED LETOM * Elizabeta Ogrska, redovnica

17. 11. 2013

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

PONEDEL.

Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla * Filipina D., red.

18. 11. 2013

POLZELA

TOREK

Matilda, red., mistikinja * Abdija, prerok * Neža Asiška

19. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Mihaela in Justino ŽILNIK
za + Jožico GODEC BRADAČ



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., J.K., Lovro S.

7.00 … za + Ludvika TOMINŠKA

SREDA

Edmund, kralj * Gelazij I., papež * Marija Fortunata Viti

20. 11. 2013

POLZELA

* m.: J.B., J.K.

7.00 … za + Marijo HROVAT in Anko MALIS
… za + Anico (obl.) in Marijo VAŠL
* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK

Darovanje Device Marije * Maver Poreški, škof, muč.

21. 11. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana in Marijo ANCLIN
POLZELA 17.00 … za + Draga STRNADA (30. dan)
za + Marijo VIDMAJER * maš.: Janez B., Jože.K.

PETEK

Cecilija (Cilka), devica, mučenka * Marko in Štefan, mučenca

22. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Janeza in Antonijo STEBLOVNIK
… za 2 + Ludvika in Marijo CIZEJ* m.: J.B., J.K.

SOBOTA

Klemen I., papež, mučenec * Kolumban, opat

23. 11. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

NEDELJA

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA * Flora (Cvetka) in Marija

24. 11. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

CELJE

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

+ Vinka MELANŠKA, brate, sestre JEVŠNIK
+ Janeza BLAGOTINŠKA (1. obl.)
+ Pavlo in Josipa GRIVEC
zakonce jubilante, pevce
* m.: J.B., I.Š., J.K.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ starše Silvo in Rafka ZABUKOVNIK
+ Antona ŽELEZNIKA * maš.: Janez B., Jože K.
+ Silvo TURNŠEK
+ Angelo, Alojza, Ljudmilo HOJNIK
+ Antonijo in Ivana OŽIR, Angelo in
Ivana TAJNŠEK
* m.: J.B., J.K., Lovro S.
15.00 … v zahvalo za vero

OBVESTILA - VABILA

DUHOVNOST

Na obisk v Slovenijo prihaja misijonar
Peter Opeka. Prejel bo nagrado, ki jo
podeljuje Evropska akademija za znanost in umetnost. Priznanje bo dobil
V soboto 23. novembra
v torek, 19. novembra, na sedežu SAZU.
ob 17. uri na Polzeli in v
Širša prireditev za vse, ki bi se želeli
nedeljo, 24. novembra ob
srečati z misijonarjem pa bo v dvorani
9. uri v Andražu, bosta letošnji srečanji Union, v ponedeljek, 18. novembra ob
zakoncev jubilantov. Vabljeni vsi, ki 18.00. Možnost srečanja z misijonarste, ali še boste v tem letu obhajali jem Petrom Opeko bo tudi v Domu sv.
katero od obletnic poroke na 5 (5, 10, Jožefa v Celju v soboto, 16. novembra,
15, 20, 25 …). Prisotnost najavite! Ne ob 19.00, kjer bo predstavitev njegove
čakajte na osebno pisno vabilo!
knjige. V nedeljo, 17. novembra, bo
maševal v župniji Ljubljana Vič.
Sveti Miklavž je v župnišču na Polzeli
odprl posebno blagajno. Vabi, da ste V soboto, 23. novembra, bo v Celju, v
tudi letos velikodušni. Hvala!
Don Boskovem centru na Hudinji, ministrantsko srečanje. 9.30 - zbiranje,
LETO VERE
9.45 - sveta maša, 10.30 - kviz, 11.45
Prihodnjo nedeljo, 24. novembra, na - delavnice o duhovnih poklicih, 12.00
slovesni praznik Kristusa Kralja bomo - malica, 12.30 - kviz, 13.30 - sklep.
obhajali sklep leta vere. Osrednje V Želimljah bodo v novembru in deškofijsko slavje bo v celjski stolnici. cembru naslednje duhovne vaje: 22.
Od 14. ure dalje priložnost za spoved, do 24. novembra, z začetkom v petek
ob 14.30 molitvena ura, nato sloves- ob 18.30 ure za fante ministrante; 15.
no somaševanje, med katerim bomo do 17. novembra: za fante in dekleta
obnovili krstne obljube in prejeli od četrtega do sedmega razreda; 6. do
popolni odpustek. Posebej lepo so 8. decembra: za fante in dekleta osmega
vabljeni člani ŽPS, cerkveni pevci in in devetega razreda; 13. do 15. decem.:
drugi sodelavci pri bogoslužju.
za fante in dekleta devetega razreda
in srednješolce. Info: 031 468 974.
To nedeljo, 17. novembra ob 10. uri
(po maši) bo v andraškem župnišču
seja ŽPS in ŽGS (ključarji).

RAZNO

Mohorjeva zbirka ………….. naročniki
Marijanski koledar 2014 …... 2,00 €
Pratika 2014 ………………….…. 5,20 €
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Ožir, Dobrič 2: Blagotinšek, Dobrič 6. Na Polzeli: Ločica.

KULTURA

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.

