Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
28. september

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim reče:
»Resnično, povem vam,
da pojdejo v
Božje kraljestvo cestninarji
in nečistnice prej ko vi.
Kajti Janez vas je učil
pot pravičnosti,
in mu niste verjeli,
cestninarji in nečistnice
pa so mu verjeli.
(

Mt 21, 32-32)

Na Slomškovem spomeniku pred
mariborsko stolnico piše: »Anton
Martin Slomšek - prvi mariborski škof
- narodni buditelj - vzgojitelj - pisec;
lahko bi še dodali: ustanovitelj
slovenske ljudske šole, začetnik
slovenskega mladinskega slovstva,
utemeljitelj visokega
šolstva v Mariboru,
borec za našo narodno
enakopravnost,
prenovitelj
redovniškega
življenja po vseh
benediktinskih
samostanih
srednje Evrope ...
Rezultanta vseh teh komponent pa
je: Slomšek – dušni pastir.

Evangelist Janez piše: Ko so vojaki
križali Jezusa, so mu vzeli oblačila,
razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del, in suknjo. Suknja
pa je bila brez šiva, scela stkana. Med
seboj so se dogovorili: »Nikar je ne
parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo«.
Ta suknja je po razlagi cerkvenih
očetov simbol ali znamenje Cerkve
in njene edinosti. Kristus je ustanovil
eno Cerkev, jo odrešil in posvetil, ji
zaupal svoje delo, in ena naj ostane,
kakor njegova »scela stkana suknja«.
Toda kar se ni zgodilo s Kristusovo
suknjo pod križem, se je zgodilo v

zgodovini s Kristusovo Cerkvijo. NeZA DRUŽINE
razumevanje, nepoznavanje, sumniNedelja, 28. septembra, je
čenje glede pravovernosti, nestrpnost,
posvečena molitvi za III.
zagledanost vase in v svoj prav, isizredno generalno zasekanje časti in oblasti, celo sovraštvo
…, vse to je Kristusovo suknjo razdanje škofovske sinode,
rezalo, kristjane razdelilo in ločilo.
ki bo potekalo od 5. do
Vsi čutimo to rano. Vse nas skeli. Vsi
19. oktobra pod geslom
vemo, da tako ne bi smelo biti.
Pastoralni izzivi družine v kontekstu
To je globoko čutil in v sebi zavestno evangelizacije.
doživljal škof Slomšek. Prežet z du- Župnije, redovna občestva, društva in
hom slovanskih apostolov sv. Cirila gibanja smo povabljeni, da v dneh
in Metoda, ki sta delovala med našimi priprave na sinodo in med njenim
predniki in tako povezovala kristjane potekom molimo k Sveti družini za
na Vzhodu in Zahodu, je sklenil nekaj uspeh sinode:
storiti. Ustanovil je posebno molitveno družbo ali bratovščino in jo Jezus, Marija, Jožef,
poimenoval po sv. Cirilu in Metodu. v vas občudujemo
Papež Pij IX. je leta 1852 družbo po- veličino resnične ljubezni,
trdil in s tem tej Slomškovi družbi zato se z zaupanjem obračamo k
odprl vrata v Evropo. Njegovo zamisel vam in vas prosimo.
so sprejele skoraj vse evropske škofije. Sveta nazareška družina,
Prav zaradi tega je Slomšek v očeh posveti naše družine,
vesoljne Cerkve svetniška osebnost naj bodo prostor skupnosti in molitve,
in stoji med prvaki ekumenskega gi- pristne evangeljske šole
banja.
in domače Cerkve v malem.
Danes je evropskim narodom in tudi
Sveta nazareška družina,
našemu narodu edinost bolj potrebna
naj ne bo v družinah nikoli več
kot kdaj koli prej v zgodovini. Naj nam
pomaga Slomšek, da bi mogli in znali nasilja, zavračanja in delitev:
uresničiti zgled prvih kristjanov, ki vsi prizadeti in ranjeni
so bili kakor »eno srce in ena duša«. naj čim prej najdejo tolažbo in
ozdravljenje.
F. Kramberger

»Dopolníte moje veselje s tem,
da boste istih misli in boste imeli
isto ljubezen; da boste enega duha
in enega mišljenja; da ne boste
ničesar storili iz prepirljivosti,
ne iz prazne slavohlepnosti ...«

Sveta nazareška družina,
škofovska sinoda naj
v nas prebudi zavest,
da je družina sveta in nedotakljiva
ter čudovita v Božjem načrtu.
Jezus, Marija, Jožef,
uslišite našo molitev.

28. 09. – 05. 10.

NEDELJA * 26. MED LETOM – SLOMŠKOVA * ekumenski dan
28. 09. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Andreja (obl.) in Ano SITAR
… za + Ivana JELENA - JANEZA (obl.)
* maš.: J.R., J.K.
POLZELA 10.30 … za + Jožefo, Ivana HRIBERNIK, hčeri Anico, Jožico

… za + Stanislava ROMIHA
… za + TONAČEVE

* maš.: J.R., J.B., L.S.

PONEDELJEK * Mihael, Gabrijel, Rafael, nadangeli * Janez Duklanski, red.
29. 09. 2014 POLZELA 7.00 … za + Marijo JOŠOVC (obl.)

TOREK *

Hieronim, duhovnik, cerkveni učitelj * b.sl. Andrej Majcen, misijonar

30. 09. 2014 POLZELA 18.00 … za + Milana VASLETA (30. dan)

… za + Martina FLORJANCA

SREDA *

* maš.: Janez K., Jože K.

Terezija Deteta Jezusa, devica, cerkvena učiteljica

01. 10. 2014 POLZELA 9.00 … za + Marijo HROVAT (1. obl.) in Edvarda
… za + Angelo ULAGA (8. dan)
* maš.: Janez K., Jože K.

ČETRTEK *

Angeli varuhi * Anton Chevrier, duhovnik * Leger, škof

02. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Miha, Kristino in Franca GRADIČ

… za + Frančiško, Ano, Dorico ŽURBI
… za + Marijo FLIS (30. dan)
* maš.:

PRVI

PETEK *

J.R., J.K., J.K.

Frančišek Borgia, redovnik * Gerard, opat * Kandida, mučenka

03. 10. 2014 POLZELA 18.00 … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Marijo PIHLER (30. dan)
PRVI

… za + PFEIFERJEVE
* maš.: J.R., J.K., J.K.
ANDRAŽ 19.00 … za žive in rajne ministrante, pevce, ključarje
in ostale cerkvene sodelavce
* maš.: D.S., J.K.

SOBOTA *

Frančišek Asiški, red. ustanovitelj * Avrea (Zlatka), devica

04. 10. 2014 POLZELA 18.00 … za + Matildo VAŠL (1. obl.), Franca in Mirka
PRVA

… za + Franca JELOVŠKA
… za + Franca JELENA

* maš.: J.R., J.B., J.K.

NEDELJA * 27. MED LETOM – ROŽNOVENSKA * Favstina Kovalska, r.
05. 10. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ludvika MEKLAVA (obl.) in Marka
PRVA
… za + Zofijo KLEMENČIČ (30. dan)
… za + Nandija OBU (obl.)
* maš.: J.R., J.K., L.S.
POLZELA 10.30 … za + Stanka SATLERJA (obl.) ter Ivana in Ivanko

… za
G.OLJKA 10.30 … za
… za
… za
... za našo občino

vse + KOŠECOVE
* maš.: L.S., J.K.
+ Jožico BRUS
+ Marijo in Franca PFEIFER
+ Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK
ter Viktorijo UŠEN
* maš.: J.R., J.B., J.K.

OBVESTILA - VABILA

ROMANJE

To nedeljo, 28. septembra ob 15. uri bo Do tega petka je še čas za prijavo na
v Brestanici shod ob Slomškovi nedelji. romanje po evropski kulturni romarVerniki iz vseh župnij lepo vabljeni. ski poti sv. Martina v Sombotel. Vodja
bosta: murskosoboški škof dr. Peter
Od 28. septembra do 1. oktobra bodo Štumpf in pater dr. Edvard Kovač.
potekali dnevi 'Odprimo Slovenijo Romanje bo v soboto, 18. oktobra.
življenju' - Živimo na polno za človeko- Cena: 35 €. Prijave v župnišču.
vo dostojanstvo in veselje do življenja.
V sredo, 1. oktobra bo na Polzeli rekolekcija duhovnikov dekanije Žalec. Sv.
maša bo ob 9. uri. Pridružite se!

CERKVENO PETJE

Vse otroke, ki radi pojete,
vabimo v cerkveni otroški
pevski zbor 'Cekinčki'. Vaje so ob petV sredo, 1. oktobra stopamo v mesec
kih, ob 15. uri v župnišču na Polzeli.
rožnega venca. Radi molimo rožni
Pokličite Matejo na 031-749-140 ali
venec tako pred mašami v cerkvi,
piše na matejastrr@gmail.com.
kakor tudi v domačem krogu.
V petek ob 17.30 na Polzeli češčenje Člani MePZ 'Oljka' vabimo v svoje
Srca Jezusovega in blagoslov z Naj- vrste nove pevke in pevce. Če imaš
posluh in če si željan novih izzivov,
svetejšim. Priložnost za spoved.
potem se nam pridruži na pevskih
V petek, 3. oktobra ob 19. uri bo v vajah v petek, 3. oktobra ob 20. uri
Andražu bogat duhovni in kulturni v mali dvorani kulturnega doma.
dogodek. V goste bodo prišli pevci
moškega pevskega zbora SPD Valen- Tudi MeCPZ Andraž začenja novo
tin Polanšek z avstrijske Koroške pastoralno leto. Ob tej priliki vabijo
(Obirsko, Železna Kapla). Prepevali nove člane. Nagovorjeni vsi, ki imate
bodo med mašo, ki jo bo daroval g. talent za petje in se zavedate, da lahko
Drago Svetko, po njej pa bo koncert. z njim naredite veliko lepega za Boga,
župnijo in svojo dušo. Pridite!
Tradicionalno jesensko romanje 'Po
cerkvah sv. Marjete' bo to soboto, 4. SKAVTI »PREBOLD-POLZELA 1«
oktobra. Odhod ob 7.30. Prijave!
Skavtinje in skavti vabijo nove člane!
Prihodnjo nedeljo ob 10.30 bo na Gori Si star 8-21 let in bi rad aktivno preOljki maša za mir in blagoslov v naši življal prosti čas in se ob tem kaj novega naučil - zakuriti ogenj, postaviti
občini. Vsi lepo vabljeni!
bivak ...? Ali pa si starš, ki želi otroka,
SKRB ZA CERKEV
namesto pred računalnik poslati v
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. naravo? Potem se nam skupaj pridruAndraž: Meklav, Dobrič 15; Železnik, žite 11. okt. ob 16.30, pred Aninim
domom v Preboldu. Več informacij
Dobrič 14; Hribernik, Dobrič 18.
na 040 586 441 (Vianeja).
Polzela: Polzela.

