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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Posmehovali so se mu
tudi vojaki, ki so pristopali in
mu podajali kisa
ter govorili:
»Če si ti judovski kralj,
se reši!«
Bil je nad njim tudi napis,
pisan z grškimi, latinskimi
in hebrejskimi črkami:
»To je judovski kralj.«
(Lk 23, 3-38)

K
KRRIISSTTUUSS K
KRRAALLJJ VVEESSO
OLLJJSSTTVVAA...

Znamenje pravega prijateljstva z
njim, znamenje, da smo res njegovi
učenci, zvesto ljudstvo njegovega
kraljestva, je v tem, da zmoremo in
hočemo biti z njim tudi
v ponižanju,
v času njegove
zemeljske
sramote in nemoči,
ko - iznakažen od ran
in brazgotin - zahteva od
nas vero in pokorščino
po svojih služabnikih,
ko želi, da ga tudi
kot takšnega
sprejemamo kot kralja.
J. Kužnik

TTRRIIJJEE O
OBBSSO
OJJEENNCCII

… Na Kalvariji visijo vsak na svojem
križu trije obsojenci. Ustavimo se ob
njih.
Levega bi mogli imeti za predstavnika
ljudi, ki hočejo živeti na račun drugih.
Dokler je mogel, je ropal, sedaj pa, ko
ga je prijela roka pravice, bi rad brez
kesanja, brez priznanja krivde, brez
čuta za pravičnost dosegel rešitev.
Ker se vsemu roga, sklepamo, da je
zamoril v sebi čut za lepo, dobro in
pošteno.
Desni priznava krivdo, jo obžaluje in
prosi za opravičenje. Spoštuje sebe
in tovariša, izpoveduje vero v Jezusovo kraljestvo in ga prosi, naj se ga
še spomni.

V sredi med obema je tisti, ki ga je
Cerkev razglasila za svojega Kralja in
Vladarja. Njegovo stanje pa je tako
bedno, da mu človeška pamet pri
najboljši volji ne more pripisati prav
ničesar vladarskega. Brez moči je
(drugim je pomagal, sam sebi ne more
pomagati), brez časti (posmehujejo
se mu vojaki, prvaki in razbojnik),
brez somišljenikov je (peščica zvestih
se je razpršila in poskrila), brez bodočnosti je (ob rojstvu je angel sicer
oznanil, da njegovemu kraljestvu ne
bo konca, sedaj pa se konec neodložljivo bliža).
Po mnogih stoletjih, odkar se je to
zgodilo, pa ugotavljamo, da je bil ta
konec začetek nečesa drugega. Nihče
v človeški zgodovini ni doslej pritegnil toliko src, doživel toliko časti,
zbral toliko somišljenikov ter tako
neprisiljeno kraljeval, kakor moremo
to trditi o tem križanem med dvema
razbojnikoma. Cerkev ga je po pravici razglasila za svojega Kralja in
Vladarja.

SMRT
DAJE
SMISEL
ŽIVLJENJU

Elena je bila mlada žena dvajsetih let.
Zdravnik ji je rekel, da ima tako šibko
srce, da ji preostaja samo še šest mesecev življenja. Odločila se je, da bo
zapustila pisarniško službo in šla
delat kot prostovoljka v revno četrt
Santiaga v Čilu. »Tako bom srečna
umrla,« je dejala prijateljem.
Elena se je tako posvetila delu, da so
jo povabili v New York, da bi spregovorila o programu. Tam je srečala
kirurga in ta ji je uspešno operiral
srce.
Vrnila se je v Južno Ameriko in pomagala revežem na robu družbe. Prav
pričakovanje smrti, in ne operacija,
je dalo pomen njenemu življenju.

Če bi tebi rekli, da imaš še šest mesecev življenja, kaj bi naredil? Prav
način, na kakršnega bi vsakdo od
Jezus ni Kralj kljub temu, da je doživel nas odgovoril, je tudi odgovor na
tak konec, ampak prav zato. Njegov
vprašanje, kaj nam pomeni smrt.
poraz na veliki petek ne pomeni
Božo Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči
trenutka slabosti, ki ga je nekako
srečno prebrodil. Nasprotno, prav
veliki petek je bil pot v zmagoslavje
Svetniki so za
in kraljevanje. Namerno je hotel biti
iskalske duše
poražen, da bi vsem poraženim dal
primerni in zaupanje; namenoma je hotel biti ponesljivi vodniki.
nižan, da bi vsem ponižanim vrnil
S privlačnostjo
čast; namenoma je šel v smrt, da bi
vse smrtnike popeljal v življenje. svojega zgleda znajo pokazati pot, po
Namenoma je hotel biti slab, da se kateri je treba hoditi, da bi napredoga kot Vladarja ne bi bali, temveč bi vali v pravi smeri.
ga ljubili.
Po: F. Cerarju
bl. Janez Pavel II.
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NEDELJA

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA * Flora (Cvetka) in Marija

24. 11. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

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

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.

PONEDEL.

Katarina Aleksandrijska, dev., m. * Nikolaj Stenens. š.

25. 11. 2013

POLZELA

TOREK

Obletnica posvetitve celjske stolnice * Valerijan Oglejski

26. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Maksa GERŠAKA (obl.)
… za + Marka MEKLAVA
* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA

Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije * Severin

27. 11. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Katarina Laboure, redovnica, vidkinja * Jakob iz Marke

28. 11. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana BRUNŠKA, vse JURJEVČEVE
POLZELA 17.00 … za + Franca, Cilko, Branka HROVAT
… za + Jožeta PLEVČAK
* maš.: Janez B., Jože.K.

PETEK

Filomen, mučenec * Radogost, škof * Saturnin, muč.

29. 11. 2013

POLZELA 17.00 … za + Julijana HROVATA (1. obl) in Jožija
… za + Marijo (obl.) in Štefana URANJEK
… za + Jožefa HRAŠARJA (obl.) in Ano J.B., I.Š., J.K.

SOBOTA

Andrej, apostol * Friderik, eremit * Janez iz Vercellija

30. 11. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za + Antona SITAR, Franca, Magdaleno PLASKAN
POLZELA 17.00 … za + Andreja in Rozalijo KORBER
… za + Boštjana CAJHNA
* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA

1. ADVENTNA – nedelja Karitas * Marija Klementina Z.

01. 12. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za + Edija, Tilko in starše ŽGANK
… za + Evo in Antona PREŠIČEK
* m.: J.B., J.K.

7.00 … za + Avgusta (obl.) in Frančiško JELEN
… za + Franca FUŽIR (obl.) in Štefanijo * J.B., J.K.

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Andreja SITARJA (obl.), Ano, vse rajne
… za + Andreja KUŽNIKA, vse KUŽNIK, TRATNIK
… za + Andreja in Ano MEŠIČ * m.: J.K., L.S., p. E.K.
10.30 … za + Antona LESKOVŠKA, Viktorja PAŠČINSKI
… za + Silvo in Slavka HOFMAN, vse LUKOVE
… za + Frančiško (obl.) in Antona TEVŽIČ
… v čast sv. Ambrožu za čebelarje * J.K., L.S., E.K.

OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo, 24. novembra, na
slovesni praznik Kristusa Kralja bomo
obhajali sklep leta vere. Osrednje
škofijsko slavje bo v celjski stolnici.
Od 14. ure dalje priložnost za spoved,
ob 14.30 molitvena ura, nato slovesno somaševanje, med katerim bomo
obnovili krstne obljube in prejeli
popolni odpustek. Posebej lepo so
vabljeni člani ŽPS, cerkveni pevci in
drugi sodelavci pri bogoslužju.

DUHOVNOST

»Nekdo bo molil zate.«
Z 9. septembrom so v
Skupnosti Emanuel
začeli s posebno dejavnostjo v
Cerkvi - odprli so telefonsko linijo,
na katero lahko kdorkoli pokliče
zato, da z njim ali zanj molijo. Dežurni so vsak dan od 20. do 22. ure.

V Želimljah bodo od 6. do 8. decembra duhovne vaje za fante in dekleta
osmega in devetega razreda; od 13. do
Jutri, v ponedeljek, 25. novembra se 15. dec. pa za fante in dekleta devetega
prične teden Karitas. Osrednji dogo- razreda in srednješolce. Informacije
dek bo romanje prostovoljcev Karitas in prijave na telefonu: 031 468 974.
na Slomškovo Ponikvo, v sredo, 27.
KULTURA
novembra (ob 11. uri) in dobrodelni
koncert Klic dobrote v dvorani pod V nedeljo, 1. decembra ob 15. uri bo
Golovcem (ob 20. uri). Vabljeni!
v Domu krajanov v Andražu koncert
kvinteta Lastovka. Sodeloval bo tudi
V Andražu bo v nedeljo, 1. decembra Andraški oktet. Dobrodošli!
slovesno, saj obhajamo god farnega
zavetnika sv. Andreja. Bogoslužje ob V soboto, 14. decembra lepo vabljeni
na adventni izlet-romanje v Steyer, A.
9. uri bo vodil dr. Edvard Kovač.
TD občine Polzela se zahvaljujem za
Na Polzeli bodo v nedeljo, 1. decembra lepo 'martinovanje' na Vimperku, 10.
sv. mašo pripravili sodelavci Karitas. novembra. Kulturno. Spoštljivo.
Andraž: Sveti Miklavž že RAZNO
pregleduje spiske otrok,
ki jih namerava tudi letos Mohorjeva zbirka ………….... naročniki
obiskati. Starši, pridite v Marijanski koledar 2014 …….. 2,00 €
zakristijo in se z Mojco Pratika 2014 ………………………. 5,20 €
dogovorite, da bo svetnik Župnijska oznanila lahko najdete tudi
v četrtek, 5. decembra ob 16. uri v na http://zupnija-polzela.rkc.si/
cerkvi poklical tudi vašega otroka.
Polzela: Za miklavževanje na Polzeli
išče svetnik dobre ljudi, ki bi mu s
prispevki pomagali pripraviti darila
in z njimi razveseliti tukajšnje otroke.
Oglasite se v župnišču ali zakristiji!

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Hriberšek, Andraž 105/a;
Peternel, Andraž 107; Kužnik, Andraž
87/d. Na Polzeli: Ločica ob Savinji.

