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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa pride
Sin človekov v svoji slavi
in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva.
In zbrali se bodo pred njim
vsi narodi in ločil jih bo
ene od drugih,
kakor pastir loči
ovce od ovnov;
in bo ovce postavil
na svojo desnico,
ovne pa na levico.
( Mt 25, 31-33)

Svet se ne bo končal s tako ali drugačno katastrofo, ampak s prihodom
Takrat si ne bo mogel nihče več Sina človekovega. Kar je napovedal,
zatiskati oči pred resnico o sebi in o se je tudi zgodilo: napovedal je trpsvetu, a tudi o Bogu, ki ostaja ljubezen ljenje in je trpel, nasilno smrt in je
tudi v tem dogajanju. Preživela bo umrl, a tudi vstajenje in je res vstal!
samo dobrota do bratov in sester Zaupajmo v njegovo besedo, ker bo
kot udejanjena ljubezen. prišel po nas. Torej ni več vzroka za
Vse drugo ne bo strah, ampak za upanje.
imelo večnostne Gotovo pride po nas. V tem je naše
vrednosti in upanje in razlog za naše prizadevanje
bo propadlo. v dobrem ter vzrok našega darovanja
Pravzaprav ne bo za druge. Kristjan si mora ponavljati,
Bog nikogar obsojal, da bo najlepše šele prišlo: Pričakuampak bo vsak sam jem življenja v prihodnjem veku.
s svojim življenje sodil samega sebe. Prepričan sem, da je moje življenje

v Božjih rokah in bom nekega dne
zagledal Božje obličje.
Profesor Ivan Dolenc je potem, ko je
bil po krivici zaprt, ko so mu vzeli vse
premoženje in je ostal brez pravic,
ob koncu svojih spominov zapisal:
»Kljub temu je življenje že tukaj lepo
in sladi nam ga upanje, da bo po smrti
še lepše«. Iz tega upanja so živeli
mučenci, ki so šli prepevaje v smrt.
Pričakovanje Kristusovega prihoda
v nas odpira vprašanje, kaj nas bo
vprašal, ko ga bomo uzrli. Na to nam
Kristus odgovarja v evangeliju, ko
pred nami razgrne snov »zaključnega
izpita«: »Lačen sem bil in ste mi dali
jesti« (Mt 25,35). Kristus pove, da bo
zadnji izpit iz ljubezni.
Ni dovolj pozitivno misliti, da bomo
smeli pred Boga. Zanimalo ga bo, kaj
smo dobrega storili svojim bližnjim.
Še enkrat bo potrdil svoje besede:
»Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak,
kdor mi pravi: ‘Gospod, Gospod,‘ ampak kdor uresničuje voljo mojega
Očeta« (Mt 7,21). Ne bo nas vprašal
o naših dobrih sklepih ali obljubah,
ampak po naših dobrih dejanjih. Ne
bo nas vprašal po veri, saj se vera
kaže v delih in je »brez del mrtva«.
Vprašal nas bo po dejavni »veri, ki
deluje po ljubezni« (Gal 5,6). Kajti
»če ne bi imel ljubezni, nisem nič!«
(1Kor 13,2).
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Ne išči svojega miru v besedah ljudi!
Naj namreč o tebi govorijo
dobro ali slabo: zaradi tega
ne boš nič drugačen človek, kot si.
(Tomaž Kempčan)

DRUŽINA, ZAKON

Naša družba ni naklonjena temu, da bi starši
posvečali veliko časa otrokom in drug drugemu
ter ustvarjali ljubeče
vzdušje v družinah. Človek, ki doktorira ali se uveljavi na dobro plačanem
delovnem mestu, vzbuja veliko več
spoštovanja kot tisti, ki si prizadeva
biti dober zakonec in starš ... Rakasta
rana današnjega časa je tudi razvajenost. Zakon zahteva odpovedovanje,
in če se tega nismo naučili v primarnih družinah, potem nam bo to težje
prenašati v zakonu.
»Človek mora spoznati, da bo srečen
takrat, ko bo osrečeval druge,« trdi
p. Markelj. Noben človek ni idealen
in isto velja tudi za zakon; nobeden
ni brez tveganja in vsak kdaj zaide v
stisko. Raziskave pa kažejo, da je 75
% zakonov rešljivih, če bi se zakonci
znova začeli spominjati zlatih časov,
ko je ljubezen cvetela, ko sta bila pripravljena vse narediti za dobro drugega, ko sta se več pogovarjala in so
bile nežnosti in sočutje v razmahu.
Obnovimo jih s praznovanji obletnic
skupne hoje in poroke, z drobnimi
pozornostmi, z ogledom poročnega
albuma, filma, ki je bil posnet na poročni dan. Dajmo priznanje sozakoncu, pohvalimo ga in naredimo
sklep, kaj bomo danes naredili zanj.
Vsak v zakon daje tisto, kar nosi v
srcu. Kaj nosim jaz? Vzgajam otroke,
da bodo lahko okušali sladkost in
izziv, ki g a nudi sveti zakon? Dajem
zgled, kako se poživlja ljubezen? Se
osredotočam na dobro v sozakoncu?

23. 11. – 30. 11.

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

PONEDELJEK *

+
+
+
+
+

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.

Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski mučenci

24. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za + Edija (obl.), Tilko, Frančiško, Antona ŽGANK

TOREK *

Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka * Merkurij, mučenec

25. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za 2 + Ludvika in Marijo CIZEJ

… za + Janeza BLAGOTINŠKA

SREDA *

* maš.: Jože R., Jože K.

Obletnica posvetitve celjske stolnice * Leonard Portomavriški, r.

26. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za + Maksa GERŠAKA (obl.)

ČETRTEK *

Modest in Virgil, škofa, apostola Karantanije * Bronislav K.

27. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + Marijo (obl.) in Štefana URANJEK
… za + Avgusta (obl.) in Frančiško JELEN

PETEK *

* m.: J.R., J.K.

Katarina Laboure, redovnica, vidkinja * Jakob iz Marke, fran.

28. 11. 2014 POLZELA 17.00 … za + Andreja in Rozalijo KORBER

… za + Milana VASLETA in starše

SOBOTA *

* maš.: Jože R., Jože K.

Filemon, mučenec * Radbod (Radogost), škof * Saturnin, m.

29. 11. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + Zofijo KLEMENČIČ, Naniko, Oskarja JEŽOVNIK

… za
… za
POLZELA 17.00 … za
… za

+
+
+
+

Andreja KUŽNIKA in + TRATNIKOVE
Martina in Ljudmilo ZEVNIK (obl.) * J.B., J.R., J.K.
Julijana HROVATA (obl.) in vse JOZLNOVE
Marijo VOGA in Franca GRADIČ
* m.: J.R., J.K.

NEDELJA * 1. ADVENTNA – KARITAS - ANDREJEVA * Andrej, apostol
30. 11. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Andreja VAŠL in vse + ZAGORIČNIKOVE
… za + Antona ŽELEZNIKA (obl.), vse ŽELEZNIKOVE

… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

+
+
+
+

Andreja, Ano MEŠIČ
* Jože R., Jože K., Gorazd B.
Ivana in Angelo TAJNŠEK
Ivana in Antonijo OŽIR
Viktorja JEŽOVNIKA * m.: Jože R., Janez B., Lovro S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 23. novembra se prične
teden Karitas. Vse maše v teh dneh
bomo zaznamovali z razmišljanji o
dobrodelnosti in molitvijo.
To nedeljo, 23. novembra ob 14. uri
bo blagoslov obnovljene župnijske
zidanice v zaselku Lovče. Vabljeni!
V torek, 25. novembra ob 18. uri smo
vabljeni v Celje k slovesni maši škofa
Stanislava. Slovesnost ob obletnici
posvetitve celjske stolnice.
V torek, 25. novembra od 18. do 20.
ure, so ženske starejše od 20 let, vabljene na duhovno obnovo v Konferenčni center Novi klošter. Odgovorna
oseba: Carmen F., 040-754-403.
V sredo, 26. novembra, ob 20. uri bo
v dvorani Golovec v Celju dobrodelni
koncert »Klic dobrote«. Vabljeni!
V petek, 28. novembra bo Radio Ognjišče star 20 let. Slovesno bogoslužje
bodo obhajali ob 10. uri na Brezjah.
Maševal bo nadškof Stanislav Zore.
V petek, 28. novembra ob 17. uri bo v
športni dvorani dobrodelni koncert.

DELAVNICA

Komisija za članice PGD Andraž vabi
na tradicionalno adventno delavnico,
ki bo v četrtek, 27. novembra, ob 17.30
v prostorih gasilskega doma Andraž.
S sabo prinesite potreben material
(obroče, zelenje, sveče, okraske, žico,
škarje ...) in mnogo ustvarjalne energije. Za lažjo organizacijo udeležbo
potrdite do srede, 26. novembra; tel.:
051-307-032 (Monika Blagotinšek).
KULTURA

V soboto, 29. novembra, ob 19. uri, bo
v Kulturnem domu »Ludbreški večer
na Polzeli«. Izvajalci bodo skupine
KUD Anka Ošpuh Ludbreg: Vokalna
skupina 'Pajdašice', Tamburaška skupina 'Pajdaši', Folklorna skupina.
MIKLAVŽEVA PISARNA

Na Polzeli je Miklavž že
začel pripravljati darila,
da bo z njimi obdaroval
otroke ob miklavževanju.
Ker pa ve, da je tudi v vas
nekaj 'miklavža', vas vabi k sodelovanju. V župnijski pisarni najdete
njegovega namestnika. Obiščite ga!

V nedeljo, 30. novembra bo v Andražu RODITELJSKI SESTANKI
slovesnost ob godu župnijskega za- V ponedeljek, 24. novembra ob 18.
vetnika. Maša ob 9. uri. Vabljeni!
uri bo v veroučni učilnici na Polzeli
sestanek za starše veroučencev 6.,
V nedeljo, 30. novembra ob 15. uri bo 7., 8. in 9. r. V četrtek, 27. novembra
na Polzeli revija CPZ dekanije Žalec. ob 17.30 (po sv. maši) bo v veroučni
učilnici na Polzeli sestanek za starše
SKRB ZA CERKEV
veroučencev 1., 2., 3., 4., 5. razreda.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. V Andražu bo sestanek za starše vseh
Andraž: Jevšnik, Dobrič 11; Krajnc- razredov (1. - 9.) v četrtek, 4. decemRebernik, Dobrič 3; Drobež, Dobrič 7. bra z začetkom ob 18. uri v cerkvi in
Polzela: Ločica ob Savinji.
nadaljevanjem v župnišču.

