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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti pa, ki bodo vredni,
da dosežejo oni vek
in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ženili
in ne možile,
zakaj tudi umreti
ne bodo mogli več;
enaki so namreč angelom
in so Božji otroci,
ker so otroci vstajenja.
(Lk 20,35-36)

Zahvaljen, Gospod, da te moremo
imenovati Bog živih. Premagal si smrt
in se dvignil nad vse umrljivo.
Nočeš biti sam sebi zadosten, še vedno
se sklanjaš k nam ujetnikom smrti.
Rešuješ nas iz rok temnega angela
in nas prežarjaš s svojo svetlobo.
Za nami ostaja vse minljivo,
naproti prihaja
večnost,
izpolnjena z
velikim smislom
neumrljivega
Življenja.
Rešeni smo
po tvoji ljubezni.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

V življenjepisu neke kandidatke za
svetnico je opisan izredno zanimiv
dogodek. Bodoča svetnica je stregla
hudo bolni ženi. Svetniška žena je
bolníco, ki je trpela in je šla že proti
koncu, želela spraviti z Bogom. Obzirno ji je omenila to možnost, bolníca
pa jo ostro zavrnila: »Če bi bil Bog,
potem ne bi bila tu in tako trpela!«
Po tem dogodku ji je žena dan za
dnem stregla z veliko pozornostjo
in ljubeznijo, dokler ji nekega dne
bolnica ni rekla: »Dobrota, ki mi jo
izkazujete, ne more biti izgubljena.«
Ljubezen, s katero je žena stregla, ne

more umreti in ne more biti izničena.
Vse na svetu mine, vse potone v pozabo, samo ljubezen in njena dela
bodo ostala.
Naš Bog je Bog ljubezni, zato »ni Bog
mrtvih, ampak živih«. Vstajenje od
mrtvih kar izžareva iz današnje Božje
besede. Božja ljubezen traja večno
in ne more miniti niti ob srečanju s
smrtjo, če hoče ostati zvesta sami
sebi. Kjer je na delu Bog in njegova
ljubezen, tam je nesmrtnost. Bog pokaže svoj pravi obraz prav v vstajenju.
Vera v vstajenje je izraz zaupanja v
Boga, v njegovo besedo in njegovo
obljubo. Če res globoko verujemo
vanj in zaupamo v njegovo obljubo,
bomo verovali v vstajenje in večno
življenje. Vera v vstajenje temelji na
močnem zaupanju v Boga.
Ljudje, ki so verovali v večno življenje,
so v svojem življenju naredili velike
stvari. Primer svetniške žene, ki je
stregla bolnici, je samo eden izmed
številnih dokazov za to. Pravijo, da
danes številni ljudje ne verujejo v
vstajenje in večno življenje. Ali ni to
morda tudi zato, ker jim ni še nihče
- podobno kot svetniška žena bolníci pokazal, da ljubezen, ki je združena z
ljubeznijo Jezusa Kristusa, ne more
umreti?
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MISEL

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

ZAHVALNA ...

Dobrine so Božji
dar. Neskončno
dobremu Bogu se za to zahvalimo v
mislih, besedah in dejanjih.
Tako hoče Bog. Če te je Gospod popeljal v deželo žita in vinske trte, kjer
lahko brez pomanjkanja ješ svoj kruh
in imaš vse v izobilju, se spomni, da
se Gospodu zahvališ za lepo deželo,
ki ti jo je dal. Upoštevaj in varuj se,
da ne pozabiš na svojega Boga, ko se
naješ do sitega, imaš lepe hiše in v
njih prebivaš. Glej, da se tvoje srce ne
prevzame. Zato nikar sam pri sebi ne
misli: Moja moč in sila moje roke mi
je pridobila vse to! Pomisli, da je
Gospod tisti, ki ti je dal moč.
Po: A. M. Slomšek

ZNAMENJA PRI MAŠI

Obhajilo
Pri obhajilo se srečamo
s Kristusom. V sprevodu,
v katerega se uvrstimo, izražamo voljo
in pripravljenost prejeti kruh in vino,
spremenjena v veliko vrednejši dar,
samega Boga! »V obhajilu se dogodi
poljub Božje ljubezni naši duši.« Jezus
vsakemu pokaže novo življenjsko pot,
nas okrepi v naših boleznih, v našem
zdravljenju, okrevanju, v naših odločitvah. Želi nas osvoboditi strahu, da
bi mogli ljubiti Njega, ki skrbi za nas,
ki nas pozna v dno srca in želi, da bi
mu zaupali. To je zelo oseben, intimen
trenutek, ko se vsak izmed nas zaradi
druženja z Jezusom skrivnostno spreminja: »Kdor uživa moje telo in pije
mojo kri, ostane v meni in jaz v njem.«

06. 11. – 13. 11.

NEDELJA
1

*

06. 11. 2016 * 32. MED LETOM - ZAHVALNA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Nado, Justino, Martina GABERŠKA
… za + Jožeta (obl.), Dragotino OGRAJENŠEK, vse
GRMOVŠEKOVE, BREZNIKOVE
* maš.: J.K., Š.D.
POLZELA 10.30 … za + Vincenca, Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
* maš.: J.K., M.G.
… za + Žana MLAKARJA (obl.)
G. OLJKA 10.30 … za + Jožefa, Ivano KOVAČEC
… v zahvalo
* maš.: p. M.B.

PONEDELJEK * 07. 11. 2016

* Engelbert, škof * Vincenc Grossi, d.

POLZELA 7.00 … za 2 + Karla VASLETA in vse MOCOVE

TOREK * 08. 11. 2016

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

POLZELA 17.00 … za + Marijo ANDREJC, Ivana in vse ROJŠEKOVE
… za + Karla ZAVRŠNIKA (obl.)
… za + Vinka VIDMAJERJA
* maš.: J.K., M.G., Š.D.

SREDA * 09. 11. 2016

* Posvetitev Lateranske bazilike * Ursin, škof

POLZELA 7.00 … za + Marijo PŠENIČNIK (30. dan)

ČETRTEK * 10. 11. 2016

* Leon Veliki, papež, c.u. * Andrej Avelinski

POLZELA 17.00 … za + Ladislava MARJETIČA (obl.) in Pavlo
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA (1. obl.)

PETEK * 11. 11. 2016

* maš.: J.K., V.A.

* Martin (Davorin) iz Toursa, škof * Menas, pušč.

POLZELA 17.00 … za + Alenko (obl.), Vero in Toneta KOLŠKA
ANDRAŽ 18.00 … za + Branka, Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA

SOBOTA * 12. 11. 2016

* Jozafat Kunčevič, škof, mučenec * Emilijan

POLZELA 17.00 … za + Rudolfa ŠTAHLA (obl.)

NEDELJA

*

13. 11. 2016 * 33. MED LETOM * Stanislav Kostka, red.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
VIMPERK 15.00 …

za žive in rajne andraške in polzelske farane
za + Marijo in Ivana JELENA - JANEZOVA
za + Martina UMBREHTA in Marijo DEDIČ * m.: J.K., M.G.
za + Stanka in Anico KOŠEC
za + Stanislava GROBELŠKA
za + Faniko PAVIČ (obl.)
* maš.: J.K., M.G., J.V.
po namenu

Razen Božje usmiljenosti
ni nobenega drugega vira upanja za ljudi.

(sv. Janez Pavel II.)

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST

To nedeljo, 6. novembra, bo krščen Župnijska Karitas Polzela zbira pridelke za ozimnico, namenjeno ljudem
Tim L., Dobrič.
v stiski. Prinesete lahko: sladkor, olje,
V četrtek, 10. novembra, ob 18. uri bo moko, UVT mleko, konzerve, vložena
srečanje zakonske skupine.
živila, čebulo, jabolka, krompir, kupljena živila z daljšim rokom uporabe,
Mašna nabirka prihodnje nedelje, 13. higienske pripomočke. Darujte, prinovembra, bo namenjena potrebam peljite! Večje količine lahko pridemo
škofije, saj še vedno ni izplavala iz iskat na dom. Tudi mali darovi nam
rdečih številk, ko je morala najemati veliko pomenijo, zato smo pripravili
posojila, da lahko normalno deluje. posebne vrečke, ki jih lahko po maši
Prihodnjo nedeljo, 13. novembra, se vzamete domov. V tej vrečki prinesite
prične teden zaporov. V svetu že šti- svoj dar in ga položite pred oltar do
rideset, v Sloveniji pa dvanajsto leto nedelje 13. novembra. Za dar iskrena
teden zaporov spodbuja k molitvi za hvala! (Karitas)
vse, ki jih zaznamujejo zapori: zaprte 'MARTINOVA' KONCERTA
osebe in njihove svojce, žrtve kaznivih
dejanj, delavce v kazenskem sistemu Vokalna skupina Draž in Klapa Atlant
ter za številne druge, ki so vključeni iz Dubrovnika bosta priredili koncerta
v skrb za vse zaznamovane s kaznivim dalmatinskih napevov. Prvi nastop bo
dejanjem, zunaj in znotraj zaporov. v Andražu, v četrtek, 10. novembra ob
19. uri; drugi pa na Polzeli, v petek,
Prihodnjo nedeljo, 13. novembra, ob 11. novembra ob 19. uri. Vstopnice
15. uri, bo tradicionalna 'martinova' po 7 € lahko kupite na TIC Polzela
maša na Vimperku. Po bogoslužju v ali v gostilni Cizej.
cerkvi bo družabno srečanje na prosZAHVALI
tem. Prijazno vabljeni!
Tudi letos bosta srečanji zakoncev
jubilantov. Na Polzeli v soboto, 19.
novembra, ob 17. uri. V Andražu v
nedeljo, 20. novembra, ob 9. uri. Vse,
ki v tem letu ste, ali še boste obhajali
katero od okroglih obletnic zakona,
(5, 10, 15, 20, 25 ...) vabimo, da svojo
prisotnost sporočite.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Blagotinšek, Dobrič 40, Zajc,
Dobrič 38. Polzela: Ločica ob Savinji.

Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem
vsem sodelavcem v obeh župnijah za
odgovornost in prostovoljno delo v
prid vsej skupnosti. Vsi pa se iz srca
zahvalimo Bogu. Še naprej iščimo
Božje kraljestvo in vse nam bo navrženo. V veri in zaupanju, v resnici in
ljubezni nadaljujmo duhovno pot.
Obnovljena je kapela na Gori Oljki,
ki je po zapisih starejša od cerkve.
Zahvala vsem, ki so izvajali obnovitvena dela, ki so podprli obnovo
ter tudi organizatorki obnove. (S.N.)

