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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Blagor vam, kadar vas
bodo zaradi mene
zasramovali in preganjali
in vse hudo zoper vas
lažnivo govorili.
Veselite se in radujte,
zakaj vaše plačilo
v nebesih je veliko.
Tako so namreč
preganjali tudi preroke,
ki so bili pred vami.
(Mt 5, 11-12)

Bodi zahvaljen, najsvetlejši med svetimi,
da se moremo imenovati Božji otroci.
Ko nas sprejmeš v neminljivo večnost,
boš predrugačil tudi naše otroštvo.
Poveličani v tebi te bomo slavili z vsemi
svetimi, prežarjeni z novo svetlobo.
Zahvaljen tudi
za naše brate,
ki se že
odpočivajo v
tebi, nam pa
pomenijo luč,
ki sveti k nam
iz onstranstva.
Berta Golob

Svetniki niso bili boječneži. Niso se
umikali vrvežu sveta, da bi v samoti
uživali ljubi mir. Samoto in mir so res
ljubili, a zato, da so tam našli Boga,
se z njim v molitvi pogovorili, potem
pa okrepljeni iz razsvetljeni stopili v
sredo življenja.
Imeli so pogum živeti preprosto,
skromno in ubogo, ko so mnogi okrog
njih iskali srečo v razkošju, denarju
in bogastvu.
Imeli so pogum vračati hudo z dobrim,
kletev z molitvijo, sovraštvo z blagoslovom, krivico z odpuščanjem.
Ko je vse okrog njih jokalo in izgubljajo upanje, so pogumno in mirno

gledali v bodočnost v veri, da vsa dogajanja vodi Bog in jih obrača ljudem
v dobro.
Niso bili slepi, da ne bi videli, koliko
ljudi na svetu je lačnih in žejnih pravice. Imeli so pogum živeti pravico,
delati za pravico, oznanjati pravico
in moliti za pravico, vedoč, da pravice
ne moreta prinesti na svet orožje in
nasilje, temveč samo ljubezen.
Niso odvračali oči od tujega trpljenja.
Niso se izognili ranjencu na cesti,
niso vili rok in vzdihovali, češ, nič se
ne da narediti. Pogumno so zavihali
rokave in naredili, kar se je dalo.
Med splošnim lovom za užitki in oboževanjem telesa so imeli pogum
varovati srce čisto in dušo neomadeževano. Ni jih motilo javno mnenje,
ki je tako življenje razglašalo za nazadnjaško.
Imeli so pogum trpeti preganjanje
zaradi pravice, biti zaradi vere imenovani nesodobni, zaradi poštenosti
biti odrinjeni in zaradi Boga zapostavljeni. Imeli so pogum reči laži laž,
grehu greh, nezvestobi nezvestoba,
goljufiji goljufija, čeprav jih je zato
oplazil marsikateri pomilovalen
pogled.
Niso vzdihovali in obupovali, niso klicali groma z neba na svoje nasprotnike.
Vedeli so, da so na svetu pričevalci
višjih vrednost, zato so bili veseli.
Vztrajali so v zvestobi svoji vesti, bili
luč sveta in sol zemlje, oznanjevalci
Boga. Vedeli so, da ta nepopolni svet
in to nepopolno življenje dobi šele v
večnosti svoje dopolnilo.
Po: F. Cerarju

BREZ STRAHU

Umreti pomeni oditi čisto
sam v noč, smrt je strašljiva,
polna groze, če odideš sam na slepo v
»neko deželo«, na katero še nikoli
nisi pomislil, o kateri še nisi sanjal –
in če si še s tisočimi vezmi priklenjen
na košček sveta, ki je minljiv in ima
veliko imen. Ko umreš, se vse
spremeni, ves svet, vse, česar si se v
življenju tako trdno oklepal.
Smrt je gotovo lažje pričakovati in
sprejeti, če si se naučil »spuščati«
stvari, če si se v svoji notranjosti
odprl za skrivnost, ki te čaka po smrti.
Potem že čutiš, kako te prežema nekaj
tega novega sveta – in ne obremenjuje
te več to, za kar se ljudje dnevno
prepirajo in obtožujejo.
Če lahko veruješ, da je Bog, ki te ima
rad – ne samo, ko živiš,
ampak še bolj ko boš umrl –
potem bo smrt zate lepa:
kot otrok boš našel dom k Očetu,
v »deželo«, kjer je vse dobro
in kjer se življenje šele začenja
v večnem SEDAJ.
(Phil Bosmans)
ČISTEGA SRCA

Gospod Jezus, želimo biti
čistega srca in želimo si
nagrado: gledati tebe v ljudeh vseh
ras in ver, v prihodnjem življenju
pa v tvojem kraljestvu.
Daj, da bomo poslušni Svetemu Duhu,
tako bomo želeli samo eno,
odrešenje vsakega človeka,
ki mu služimo.
In svoje odrešenje.
(Mati Terzeija)

01. 11. – 08. 11.

NEDELJA
POLZELA
7.00
ANDRAŽ
9.00

* 1. 11. 2015 * VSI SVETI * Vigor, škof
POLZELA 10.30 … za + Antona, Ano LUKNER, Antonijo TRBEŽNIK
… za + Srečka BIZJAKA
* maševala: J.K., od. J.R.
ANDRAŽ 13.00 … za vse + imenovane v 'spominih'
POLZELA 15.00 … za + Dragico TURKUŠ in Vesno SIVEC

PONEDELJEK * 2. 11. 2015 * SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
POLZELA 7.00 … za 2 + Karla VASLETA in vse MOCOVE
POLZELA 7.30 … po namenu svetega očeta, 'spomini'
ANDRAŽ 17.00 … za + Magdaleno (obl.), Franca PLASKANA, Antona SITARJA

TOREK * 3. 11. 2015

* Viktorin Ptujski, škof, muč. * Just, mučenec
POLZELA 17.00 … za + Draga PLEVELA, Teodorja, Julijano VOJTA
… za 2 + Vikija BELOGLAVCA
* maševala: J.K., od. J.V.

SREDA * 4. 11. 2015 * Karel (Drago) Boromejski, škof * Emerik O.
POLZELA
POLZELA

7.00 … za + Antonijo, Ivana ZUPANA, Jožeta JEZERNIKA
… za + Mitja, Leopolda REHARJA
* maš.: J.K., od. M.G.
15.00 … za + Marijo KAČ (pogrebna)

ČETRTEK * 5. 11. 2015
PRVI

* Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika
ANDRAŽ 16.00 … za + Rudolfa PODPEČANA
POLZELA 17.00 … za + Danico KRAMARŠEK
… za + Antona PESJAKA
* maševala: J.K., od. J.V.

PETEK * 6. 11. 2015
PRVI

* Lenart, opat * Monard Koprski, redovnik
ANDRAŽ 15.45 … izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
ANDRAŽ 16.15 … za + Jožeta (obl.), Dragotino OGRAJENŠEK, Antona TOMINŠKA
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., od. M.G.
POLZELA 17.00 … pobožnost in maša v čast Srcu Jezusovemu
… za + Daniela VILČA
* maševala: J.K., od. J.V.

SOBOTA * 7. 11. 2015
PRVA

* Engelbert, škof * obl.. posvetitve koprske stolnice
G. OLJKA 11.00 … v dober namen
POLZELA 17.00 … za + Milana KOSA (obl.) in rodbino
… za + Štefko PLAZNIK
* maševala: J.K., od. M.G.
ANDRAŽ 17.45 … izpostavitev Najsvetejšega, rožni venec, blagoslov
… v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA * 8. 11. 2015

* 32. MED LETOM, ZAHVALNA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Justino, Martina in Nado GABERŠEK
… za + Marijo, Anico in Ludvika VERDEVA
… za + Otmarja MAJHENIČA
* maš.: J.K., od. J.B., J.V.
POLZELA 10.30 … za + Vincenca, Angelo in ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Vinka VIDMAJERJA (obl.)
… za + Karlija ZAVRŠNIKA
… za + Marijo ANDREJC (1. obl.) * m.: L.S., od. J.R., J.B., M.G.
G. OLJKA 10.30 … za + Franca in Marijo PFEIFER
… v zahvalo
* maševala: J.K., od. Š.D.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 1. novembra bo v Andražu
po sv. maši (10:15), komemoracija pri
spomeniku žrtvam NOB (1941-1945).
V počastitev tistih, ki so nasilno umrli
za našo domovino bomo prižgali sveče.
To nedeljo, 1. novembra bosta tudi popoldanski maši: v Andražu ob 13. uri,
na Polzeli ob 15. Po utečeni navadi
se zaključita z molitvijo spominov
in odhodom na pokopališče, kjer bo
blagoslov grobov.
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh
novembra popolni odpustek. Pogoji:
spoved, obhajilo, izpoved vere, molitev po namenu svetega očeta.
Od soboto, 7. novembra ob 17. uri bo
na Polzeli sprejem novih ministrantov.

PREDAVANJE

Dom sv. Jožef Celje vabi na prvo predavanje iz sklopa z naslovom: Ravni
in smeri našega življenja. Predavanja
o antropologiji in etiki v vsakdanjem
življenju. Torek, 3. novembra, ob 19.
uri. Predavatelj bo nadškof, prof. dr.
Anton Stres. Vstop prost.
KONCERT

Moški pevski zbor Kulturno umetniškega društva Polzela vabi na Martinov
koncert, ki bo v petek, 6. novembra ob
19 uri v kulturnem domu na Polzeli.
Kot gostje sodelujejo "Ansambel Vrh"
in Tamburaši.
... POT V VEČNOST

Na praznik vseh svetnikov
se zbiramo ob grobovih in se
spominjamo naših pokojnih
Mladi ste vabljeni, da se prijavite na
Taizejsko evropsko srečanje mladih, domačih, prijateljev, sosedov, znancev.
ki bo letos v Valenciji v Španiji. Cena Dobro in prav je, da se jih spominjamo
155 €. Več na www.drustvo-skam.si. in da obenem pomislimo na lastno
umrljivost, na dejstvo, da tudi nas čaka
neizbežen prehod iz zemeljskega v
DIAKONSKO POSVEČENJE
V nedeljo, 8. novembra, ob 15. uri bo v večno življenje. Kako bomo ob tem
Novi Cerkvi prejel diakonsko posve- prazniku počastili spomin na naše
rajne, je odvisno od nas. Imejmo v
čenje bogoslovec Gregor Majcen. Ker
mislih, da je spoštljiv in umirjen obisk
je v tem letu edini kandidat celjske
pokopališča pomembnejši od vsega
škofije za diakonat, smo še bolj veseli
zunanjega izkazovanja. Pomislimo,
in hvaležni, da ga imamo, in ga zato
kaj je res tisto najpomembnejše. Naj
še z večjim zaupanjem spremljajmo
zunanje izkazovanje zamenja molitev.
z molitvijo.
Molitev za umrle, molitev za nas, ki
smo še ob grobovih, da se bomo zaveSKRB ZA CERKEV
dali svoje minljivosti, da bomo s to
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. mislijo hodili z ramo ob rami. In da
Andraž: Mešič, Andraž 16/a, Pižorn, ne bomo imeli ničesar obžalovati, tudi
Andraž 17/a, Verdev, Andraž 17. Na če za nas ali za koga od naših bližnjih
Polzeli: Ločica ob Savinji.
odhod v večnost nastopi že jutri.

