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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus ji reče:
»Tvoj brat bo vstal.«
Marta mu odgovori:
»Vem, da bo vstal ob vstajenju,
poslednji dan.«
Jezus ji reče:
»Jaz sem vstajenje
in življenje. Kdor veruje
v mene, bo živel,
tudi če umrje;
in kdor koli živi
in veruje v mene, vekomaj
ne bo umrl. Veruješ to?«
(

Jn 11, 23-26)

Ljudje nismo rojeni za smrt, temveč
za večno življenje. Bog, ki je ljubezen,
ni mogel ustvariti človeštva za trpljenje
in smrt, ampak ga je ustvaril za
polnost življenja ...
... Ta vera je lahko še na stopnji
iskanja, ki pa postopoma vse bolj
prehaja v najdevanje,
sobivanje, sočutenje
in soživljenje
z Bogom,
ki je ljubezen in
iščočo vero
nenehoma krepi
s svojo milostjo.

En sam dan vernih duš je za večnost
več vreden kot 50 do 70 let razkošnega življenja. Je najboljši pridigar
prave življenjske modrosti, uči:
1. Pravo vrednost življenja. Če se danes zvečer ali jutri zjutraj sprehajamo
med okrašenimi in osvetljenimi grobovi, uzremo tukaj grob bogataša,
tam kraj zadnjega počitka reveža, tu
sveži grob cvetoče device, tam gomilo
priletnega starca, o tedaj nam postanejo besede preroka Izaija tako jasne
kot še nikoli: »Vse meso je trava, vsa
njegova milina kot cvetlica na polju.
Trava se posuši, cvetlica ovene, človeško življenje mine kot senca« (Iz

40), tedaj spoznamo, kako resnično
je Gospod govoril: »Kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo
pa pogubi?«
2. Uči nas, da čas življenja modro
koristimo. Kot glas trobente nam
iz grobov zvenijo Jezusove besede:
»Delajte dobro tako dolgo, ko je dan,
pride noč, ko nihče več ne bo mogel
delati. Ta noč je za nas pokojne že
prišla, za vas živeče brate in sestre
še sveti milostno sonce življenja, o,
porabite kratki čas življenja, je cena
večnosti. Vse napake, slabosti naj
bodo odstranjene, vsaka krivica
popravljena, zbirajte za večnost
zaklade, ki jih ne uniči molj, noben
tat ne ukrade. Pridobite si prijatelje s
svojimi zemeljskimi dobrinami, zato
da vas nekoč, ko boste odpoklicani,
sprejmejo v večna bivališča. Ti vaši
prijatelji smo tudi mi verne duše, o
ne pozabite na nas.«
3. Uči nas, da bdimo in smo pripravljeni na veliki vse odločujoči klic:
»Daj račun o svojem gospodarjenju,«
ker ne boš mogel več gospodariti.
Tisoče grobov nam danes govori
te pomembne Kristusove besede:
»Gospodar življenja bo prišel ob uri,
ko boste najmanj mislili, zato kar
pravim, pravim vsem: Bodite pripravljeni!« Sveti Janez iz Damaska
pripoveduje o uglednem bogatem
kmetu in njegovih treh različnih
prijateljih. Le tedaj bomo tudi mi
pripravljeni na smrt, če si bomo po
svojem premoženju pridobili prijatelje za večnost. Tedaj bo na našem
grobu zapisano z zlatimi črkami: Blagor mrtvim, njihova dela jim sledijo.
Po: A. M. Slomšek – Prazniki

BESEDA RAJNIM

Dragi pokojni, starši,
bratje in sestre, obiskati želimo vaša tiha počivališča,
slišati vaš nauk in prositi, prinesti
tolažbo in pomoč. Sveta in koristna
je misel moliti za rajne. Vašo gomilo
želimo okrasiti ne le s cvetjem, temveč
z dobrimi deli. Vaše grobove želimo
osvetliti ne le s časno lučjo, temveč
s pravo lučjo vere in neugasljivo ljubeznijo. Nikoli vas ne bomo zapustili,
na vas pozabili. S svojo ljubeznijo vam
hočemo pomagati iz kraja časnih muk
kvišku k cilju večne blaženosti, po
katerem hrepenite. O, podajte nam
torej iz nebes svoje roke naproti, da
pridemo vsi k Očetu in da večno ostanemo pri njem. Amen.
Slomšek

O ODPUSTKIH

Greh človeka oddalji od
Boga. Vernik lahko ponovno vzpostavi vez z
Bogom, če se storjenih
grehov pokesa in zanje prejme zakrament sprave. Spovedi sledi molitev
pokore. Poleg tega pa grešnika čaka
tudi časna kazen - to je kazen, ki bo
grešnika doletela še pred smrtjo ali
po smrti v vicah. Šele, ko se 'odsluži'
vse časne kazni v vicah, je odprta pot
v nebesa ... Za skrajšanje tega 'časa'
pa lahko trpečim pridemo na pomoč
tudi mi - s pridobitvijo in podaritvijo
odpustka. V prvih osmih dneh meseca
novembra je za to potrebno: obisk
pokopališča, molitev za rajne, spoved,
obhajilo, izpoved vere in molitev po
namenu sv. očeta (npr. očenaš).

OBVESTILA - VABILA

02. 11. – 09. 11.

Ta teden spet redni verouk.

NEDELJA * SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH * b.sl. Jakob Ukmar, duh.
02. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Terezijo SATLER in vse LESKOVŠEKOVE
PRVA
… za + Martina in Justino GABERŠEK (obl.)
… za + Anjo HUDOBREZNIK (obl.) * Janez K., Jože R., Lovro S.
POLZELA 10.30 … za + Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE
… za + Janeza CUKJATIJA (30. dan)
* Janez K., Jože K.

PONEDELJEK *

Viktorin Ptujski, škof, mučenec * Just, mučenec

03. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za 2 + Vikija BELOGLAVC
… za + Antona PESJAKA (obl.)

TOREK *

* maš.: Jože R., Jože K.

Karel (Drago) Boromejski, škof * Emerik Ogrski, kralj

04. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + Mitja REHARJA in Leopolda
… za + Ano TURNŠEK (30. dan)

… za + Boštjana CAJHNA

SREDA *

* m.: Jože R., Jože B., Jože K.

Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika * Bernard L., duh.

05. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za + Antonijo, Ivan ZUPAN, Jožeta JEZERNIKA

… za + Danico KRAMARŠEK

ČETRTEK *

* maš.: Jože R., Jože K.

Lenart, opat * Monald Koprski, redovnik * Demetrijan (Mitja), š.

06. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + Julija PALIRJA

… za nove duhovne poklice
po maši molitev za duhovne poklice

PRVI

PETEK *

* maš.: Jože R., Jože K.

Engelbert, škof * Vincenc Grossi, d. * obl. posvetitve koprske stolnice

07. 11. 2014 POLZELA 16.30 … izpostavitev najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
POLZELA 17.00 … za + Miha in Justino ŽILNIK
PRVI
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: Jože R., Jože K.

SOBOTA *

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

08. 11. 2014 G.OLJKA 14.00 … za + Mileno BLAGOTINŠEK
(sorodniki)
POLZELA 17.00 … za + Milana KOSA in rodbino KOS
PRVA
… za + Karla ZAVRŠNIKA (obl.)

… za + Vinka VIDMAJERJA

* m.: Jože R., Jože B., Jože K.

NEDELJA * ZAHVALNA * posvetitev lateranske bazilike
09. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca, Angelo ZAJC, Ferdinanda,

Amalijo BLAGOTINŠEK
POLZELA 10.30 … za + Vincenca, Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Jožeta KORŽETA
* Jože R., Lovro S.
G.OLJKA 10.30 … za + Marijo in Franca PFEIFER

V torek, 4. novembra, ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju predavanje
nadškofa, dr. Antona Stresa: »Ali smo
res neumni, če verujemo?«.
V sredo, 5. novembra bo rekolekcija
za duhovnike dekanije Žalec, zato
župnijska pisarna ne bo odprta.
V četrtek, 6. novembra, ob 19. uri bo
v Domu sv. Jožefa v Celju ogled dokumentarnega filma »Negibni gibalec«
in pogovor o primariju, dr. Jožetu
Felcu. Gostje okrogle mize bodo dr.
Marko Pišljar, prof. Jože Faganel,
Slavko Hren, dr. Metka Klevišar.
V petek, 7. novembra, ob 16.30 bo
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu;
priložnost za spoved, rožni venec,
litanije, blagoslov z Najsvetejšim.

DAR JESENI 2014

Župnijska Karitas Polzela bo
zbirala jesenske pridelke za ozimnico,
namenjeno ljudem v stiski. Zbiramo:
sladkor, olje, moko, UVT mleko, konzerve, vložena živila, čebulo, jabolka,
krompir, kupljena živila z daljšim rokom uporabe, higienske pripomočke.
Darujte, pripeljite! Večje količine lahko pridemo iskat na dom.
Tudi mali darovi nam veliko pomenijo,
zato smo pripravili posebne vrečke,
ki jih lahko po maši vzamete domov.
V tej vrečki prinesite svoj dar in ga
položite pred oltar. Darove zbiramo
do Zahvalne nedelje 9. novembra.
Bog želi, da bi mi to
sedanje življenje živeli
v vsej polnosti, da bi
izkoristili vse možnosti,
ki nam jih ponuja.
Hkrati pa ne bi nikoli smeli pozabiti,
da bomo nekoč Bogu dajali odgovor
za naše obnašanje na tem svetu.

V petek, 7. novembra, ob 19. uri bo
v Kulturnem domu na Polzeli koncert
(David Winter)
MoPZ Polzela imenovan 'Martinov'.
Sodelovali bodo tudi gostje. Uro prej, DAROVI ZA POTREBE CERKVE
ob 18.00 bo na gradu Komenda blaV zbiralni akciji za popravilo velikega
goslov novega vina.
zvona, avgusta, septembra, oktobra,
Prihodnja nedelja, 9. novembra je je v Andražu sodelovalo 75 družin
zahvalna. Ob 10.30 bo maša tudi na oz. posameznikov in skupaj zbralo
Gori Oljki. Po maši bo tradicionalno 3.388 €. Vsem najlepša hvala!
druženje. Vrečke s svojimi darovi za
Karitas (glej vabilo desno) lahko od- Na Polzeli je v akciji za obnovo strehe
darovalo 133 družin ali posameznidate tudi pred gorooljski oltar.
kov in skupaj zbralo 6.998 €. S tem
zneskom smo skoraj dosegli vsoto za
SKRB ZA CERKEV
pokritje stroškov obnovitvenih del.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Vsem najlepša hvala!
Andraž: Umbreht, Andraž 111; Rosenstein, Andraž 111/a. Na Polzeli: Marijanski koledar 2015 ....... 2.00 €
Družinska pratika 2015 ......... 5.50 €
Ločica ob Savinji.

