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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In pristopil je tisti,
ki je bil prejel pet talentov,
in je prinesel pet drugih
talentov ter rekel:
»Gospod, pet talentov
si mi izročil, glej,
pet drugih sem pridobil.«
Njegov gospodar
mu je rekel:
»Prav, dobri in
zvesti služabnik,
v malem si bil zvest,
čez veliko te bom postavil:
pojdi v veselje
svojega gospoda!«
( Mt 25, 20-21)

Bog zasluži, da mu damo največ, kar
imamo, najboljše, kar premoremo,
in da mu dajemo z veseljem,
kot je sam nam
z veseljem zaupal
svoje talente.
Če bomo takšni,
bomo vredni
vstopiti v
njegovo veselje.
(Franc Cerar)

Vsak človek ima sposobnosti, saj zna
vsakdo od nas nekaj narediti bolje
kot drugi. Kaj bi bilo, če bi danes prišel Bog in nas vprašal, naj povemo,
kako smo talente izkoristili? Gotovo
bi znali povedati, da smo izkoristili
ta talent tako, da smo se šolali, da
smo dosegli določen naslov, da smo
si pridobili premoženje, celo bogastvo, ali da smo si z njim pridobili slavo
in karier o.
Vendar dar, ki smo ga prejeli, je dar
za druge, ne zato, da ga vržemo skozi
okno, niti ne zato, da ga bahavo položimo v zlato skrinjico in postavimo
v občudovanje ljudem. Današnjemu

človeku najbrž ne bi zlahka očitali, da
darov, ki jih ima, ne uporablja. Saj jih,
a za svojo kariero, za svojo slavo, za
svoje bogastvo. Da doseže visoko
mesto v družbi ali si pridobi veliko
bogastvo, zna pohoditi ljudi ob sebi,
zanemariti družino, izdati prijatelja
… Pot za uresničenje daru vodi prek
trupel. Taki komolčarji postanejo
groza za ljudi okrog sebe. Dar, ki so
ga prejeli, je za druge nesreča, zanje
pa le ambicija, ki pa v globini ne osreči niti njih samih. Podobno žalostno
in naravnost tragično je, če v življenju
ne vemo, kaj bi z darom – kot bi ga
zakopali; v svoji neodločnosti z njim
ne naredimo nič koristnega. Verodostojna podoba številnih naših
sodobnikov, ki ne vedo, kaj bi počeli z
darom življenja. Svoje bivanje čutijo
kot nekoristno in nesmiselno.
Najlepši je dar, ki ga znamo darovati
drugim. Ne gre samo za neprijetno
askezo in za golo odrekanje. Ne, gre
tudi za to, da v trenutku, ko talent,
ki smo ga prejeli, postavimo v službo
bližnjega, skupnosti ali Cerkve, opazimo, da smo izkoristili darove in
osmislili svoje življenje. Naše življenje
bo zorelo v smisel, saj vemo, da naš
talent osrečuje druge.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Marsikomu pomeni svoboda pravico,
da dela, kar hoče,
svetnikom pa daje moč,
da iz ljubezni in odpovedi
delajo tudi to, kar jim ne ugaja.
(sv. Janez Pavel II.)

MODROST

Zgodba pripoveduje o
kralju, ki je modro vladal. Nekega dne je sklical svoje štiri hčerke in
jim povedal, da se odpravlja na dolgo
pot: gre v oddaljen samostan, kjer se
bo posvetil molitvi. V njegovi odsotnosti bodo morale one vladati. Preden
je odšel, je vsaki hčerki podaril pšenično zrno.
Prva hčerka je odšla v svojo sobo, zrno
zavila v zlat trak in ga vsak dan občudovala. Druga ga je shranila v leseno
škatlico, tretja pa si je dejala, da je to
zrno enako drugim in ga vrgla proč.
Najmlajša hčerka je premišljevala, kaj
naj stori z zrnom. Hčerke so vladale
v kraljestvu svojega očeta, dokler
se ta ni vrnil. Ob vrnitvi jim je kralj
rekel, naj mu pokažejo zrno, ki jim
ga je izročil. Tri so mu prinesle svoja
zrna, tretja je iz shrambe celo prinesla drugo zrno. Najmlajša pa daru
ni mogla vrniti očetu. Zanimalo ga je,
kam ga je dala: »Dolgo sem premišljevala, preden sem odkrila, da je zrno
seme, ki lahko rodi klas. Potem sem
ga vsejala in sledila je žetev.« Nato je
peljala očeta in mu pokazala žitno
polje, ki je zraslo iz tega zrna in je
bilo tako veliko, da bi lahko nasitila
prebivalce kraljestva. Kralj je stopil
pred hčerko, snel zlato krono in ji jo
položil na glavo. »Naučila si se, kako
je treba vladati,« ji je ljubeče dejal.
Kralj je nagradil najmlajšo hčerko,
ker je najbolje izkoristila dar, ki ji ga
je dal: iz očetovega daru je naredila
dar za druge.
Po: B.R,, Zgodbe s srcem

16. 11. – 23. 11.

NEDELJA *

33. MED LETOM * Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda

16. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Friderika ZABUKOVNIKA
POLZELA 10.30 … za + Ivana VODOVNIKA, vse VODOVNIKOVE
… za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
… za + Faniko PAVIČ (obl.)
* Jože B., Janez B., Lovro S.
VIMPERK 15.00 … za + Marijo, Jožefo, Heleno OŽIR
… za + Marijo ANDREJC (8. dan)

za + Milana VASLETA

PONEDELJEK *

* maš.: Janez K., Jože R., Jože K.

Elizabeta Ogrska, redovnica * Hilda, opatinja

17. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za + Franca ROJŠEK, Terezijo in Jožeta
… za + Anico in Stanka KOŠEC
* maš.: Janez K., Jože K.

TOREK *

Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla * Roman Cezarejski, diakon, m.

18. 11. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + Valentina BRUNŠKA
POLZELA 17.00 … za + Alfonza DANKOVCA (30. dan)

SREDA *

Matilda, redovnica, mistikinja * Anastazij II., papež

19. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za 2 + Karla VASLE in vse MOCOVE
… za + Anico VAŠL (obl.) in starše * maš.:

ČETRTEK *

Janez K., Jože K.

Edmund, kralj * Bazilij, škof, mučenec * Marija Fortunata

20. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + Marijo BLAGOTINŠEK

… za + Terezijo PAINKRET

PETEK *

* maš.: Janez K., Jože K.

Darovanje Device Marije * Maver Poreški, škof, mučenec

21. 11. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + starše Marijo in Ivana ANCLIN
POLZELA 17.00 … za + Marijo in 2 Vinka VIDMAJER

… za + Angelo ULAGA

SOBOTA *

* maš.: Janez K., Jože K.

Cecilija (Cilka), devica, mučenka * Ananija, mučenec

22. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za 2 + Mariji in Štefana TERGLAV

… v zahvalo za zvestobo v zakonu
… za žive in rajne pevce
* m.: Janez K., Jože R., Jože K.

NEDELJA * KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA * Klemen I., papež, m.
23. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Vinka MELANŠKA, vse KRAŠEVČEVE, JEVŠNIKOVE

… za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

+
+
+
+
+

Marijo in Antona VRABIČ
Rudija JEROMLA
* Janez K., Jože R., Jože K.
Franca (obl.) in Štefanijo FUŽIR
Angelo, Alojza, Ljudmilo HOJNIK
Ivana in Tilčko ŽOLNIR * Jože R., Janez K., Lovro S.

OBVESTILA - VABILA

ZAKONCI JUBILANTI

Tudi letos se bomo v župnijah
To nedeljo, 16. novembra ob 10.30 bo
v zaselku Hotunje v Andražu blagos- veselili z zakonci, ki obhajajo katerega
od jubilejev zakonske zveze (5., 10.,
lov nove čistilne naprave.
15., 20., 25., 30. itd.). Na Polzeli bo ta
To nedeljo, 16. novembra, ob 15. uri slovesnost v soboto, 22. novembra ob
bo spet maša na Vimperku. Po njej 17. uri, v Andražu pa v nedeljo, 23. noprijateljsko druženje pred cerkvijo. vembra ob 9. uri. Jubilante naprošam,
V ponedeljek, 17. novembra, ob 18.00 da svojo prisotnost čimprej sporočijo!
bo v gradu Komenda tradicionalna
KATEHUMENAT
čajanka s pogovorom.
Verouk za odrasle in katehumenat bo
V torek, 18. novembra ob 17.30 bo
tudi letos potekal v župniji Petrovče
sestanek polzelskih katehistinj!
od novembra do velike noči. Vabljeni
V torek 18. novembra ob 18.30 bo pri vsi, ki bi želeli prijeti zakramente
cerkvi Svetega Duha v Celju preda- krsta, obhajila in birme, kakor tudi
vanje »Veselim se življenja« (kljub drugi, ki želite svoj odnos do Boga
stiski). Predavatelj bo doc. dr. Sebas- poglobiti in ga povezati z izkušnjo
tjan Kristovič, psiholog, strokovnjak vsakdanjega življenja. Srečanja so ob
torkih, ob 19. uri v Petrovčah.
za logoterapijo. Vabljeni!
V sredo, 19. novembra, ob 9. uri bo v KULTURA
okviru škofije sestanek za duhovnike,
To nedeljo, 16. novembra ob 15. uri
zato bo župnijska pisarna zaprta.
bodo na andraškem odru gostovali
V sredo, 19. novembra, ob 15. uri bo gledališčniki iz Selnice ob Dravi. Odigv Lovčah blagoslov Ločanove hiše.
rali bodo komedijo: Nekaj dragega
in popolnoma neuporabnega.
V soboto, 22. novembra ob 9. uri bo
v Škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu KOLEDARJI
duhovna obnova za sodelavce Karitas in drugih humanitarnih ustanov. Marijanski koledar 2015 ....... 2.00 €
Voditelj bo nadškof dr. Anton Stres. Družinska pratika 2015 ......... 5.50 €
V nedeljo, 23. novembra, ob 14. uri
bo blagoslov obnovljene zidanice v
zaselku Lovče.

ZADRŽAN SMEH, PROSIM!

Škot pri spovedi prizna: »Med
drugo svetovno vojno sem v kleti
skrival Žide.« - »Saj to je dobro delo!«
SKRB ZA CERKEV
reče duhovnik. - »Ja, ampak jaz sem
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. jim to zaračunaval,« se kesa. – »No, saj
Andraž: Vodovnik, Andraž 51; Sitar, si imel tudi stroške z njimi!« ga opraviAndraž 50; Praprotnik, Andraž 51/a. čuje duhovnik. - »To že, ampak, nisem
jim še povedal, da je vojne konec.«
Polzela: Ločica ob Savinji.

