Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

B.

13. november

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj jim je govoril:
»Vstal bo narod zoper narod
in kraljestvo zoper kraljestvo;
veliki potresi bodo in kužne
bolezni in lakota po mnogih
krajih; grozote bodo in
velika znamenja na nebu.
Pred vsem tem pa bodo stegnili
roke po vas in vas preganjali,
izdajali v shodnice in ječe
ter vlačili zaradi mojega imena
pred kralje in poglavarje.
Zgodilo pa se vam bo to
v pričevanje.
(Lk 20,10-13)

Zahvaljen, Gospod, za jasno sporočilo.
Ne hodite za njimi, praviš, za krivimi
kristusi in preroki. Ves svet jih je poln.
Ponujajo nam odrešenje po svoji
meri, odeto v tvoje besede.
Želimo ti ostati zvesti, vedoč, da je
vsak nov dan začetek konca.
Ob tempeljskih razvalinah
premišljujemo
tvoje sporočilo
in ostajamo čuječi,
dokler ne prideš
ustvarit novega neba
in nove zemlje.

Sporočilo današnjega evangelija je,
da Gospod ostaja z nami 'vse dni do
konca sveta'. Torej tudi (ali predvsem)
v stiskah in preizkušnjah. Seveda
moramo ostati tudi mi z njim, kar
pomeni, da moramo biti zvesti njegovim besedam in se držati njegovega
nauka. In kaj nam ta naroča? V današnjem evangeliju govori o koncu
zgodovine in koncu sveta, a to ne
pomeni sejanja strahu in 'paničnega
čakanja' na konec. Prav zaradi možnosti napačnih naukov nam Kristus

v evangeliju kliče: »Glejte, da se ne
daste zavesti!« Ne smemo se pustiti
zavesti krivim naukom o Kristusu, ki
nas kot Božji Sin odrešuje. Ko sem bil
pred leti v Angliji, me je ob vstopu v
veliko knjigarno sprejela reklama:
»Kupite si knjigo, ki vam bo razkrila
revolucionarne stvari o Kristusu; ki
bo uničila Cerkev!« Že skoraj deset let
je od tega, a Cerkev še vedno obstaja.
Nastajajo pa vedno nove knjige, ki
govorijo o Kristusu kot nekakšnem
čarodeju, guruju, »reinkarnaciji« te
ali one osebnosti. Prav taki nauki, ki
sejejo zmedo, so zelo nevarni. Zato
nas Kristus, naš Odrešenik in Božji
Sin, svari: »Ne hodite za njimi!«.

DOMAČI OLTARJI

V Cerkvi obstaja zakonska
duhovnost, ki se razlikuje
od duhovniške in redovniške. Ta duhovnost uči,
kako ustvarjalno razvijati in negovati
zakonsko zvezo. V praksi se to kaže
kot skrb za tri domače oltarje:
Oltar molitve, kjer zakonca gradita
vez z Jezusom Kristusom, ga vabita,
da vstopi v stvari, s katerimi živita,
v skupni molitvi pa častita njegovo
navzočnost med njima.
Oltar odnosa, kjer zakonca gradita
vez v pogovoru o vseh stvareh skupnega življenja. Oltar pomeni skrb za
to, da bi delo zunaj doma zakoncev
Današnji evangeljski odlomek lahko
ne oddaljilo enega od drugega.
upravičeno razumemo kot nekakšno
»nevtraliziranje« številnih »apoka- Oltar obdarovanja, kjer zakonca graliptičnih napovedi« o koncu sveta, o dita vez, ko si delita ljubezen in užitke.
grozotah in katastrofah. Taka sporo- Na tem oltarju zakonca sodelujeta z
čila niso evangeljska. Sveto pismo uči, Bogom Stvarnikom.
»naj verniki mirno delajo in jedo svoj Ko skrbita za te tri oltarje, zakonca
kruh« (2 Tes 3,12). Naroča, naj vestno postopoma odkrivata Kristusovo ljuopravljamo svoje poklicne in stanov- bezen, ki prihaja k njima, se uteleša
ske dolžnosti in tako pričakujemo v njuno telesnost. Pomanjkanje v zavzetosti pri graditvi enega od oltarjev
Gospoda.
- ki je način za graditev vezi - povzroča
Z vestnim opravljanjem svojih dol- njeno oslabitev. Zakon tako izgublja
žnosti v življenju ter z vztrajanjem v pomembno dobrino.
Kristusovem nauku »si bomo prido- Če se zakonca prenehata truditi ustbili večno življenje«. Zato prosímo, varjati zakonsko vez, med njima izgine
da bomo zvesti Bogu in se ne bomo ljubezen. Zakon tako včasih lahko še
dali zavesti tujim naukom, ampak vedno formalno obstaja, toda ni več
bomo hodili za Kristusom, ki nam resnična skupnost življenja in ljubezni.
bo dajal modrost in bo v težkih tre- Simboli, ki predstavljajo te tri razsežnutkih z nami, da se nam še las ne bo nosti srečevanja zakoncev med sabo
izgubil z glave in bomo vedno čutili in z Bogom in ki so osnova za pot k
njegovo ljubečo bližino.
uspešnemu zakonu, so: domača kaPo: B. Rustja, Tvoje obličje iščem pelica, miza in zakonska postelja.

13. 11. – 20. 11.

NEDELJA

* 13. 11. 2016 * 33. MED LETOM * Stanislav Kostka, red.
POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Marijo in Ivana JELENA - JANEZOVA
… za + Martina UMBREHTA in Marijo DEDIČ * m.: J.K., M.G.
POLZELA 10.30 … za + Stanka in Anico KOŠEC
… za + Stanislava GROBELŠKA
… za + Faniko PAVIČ (obl.)
* maš.: J.K., M.G., J.V.
VIMPERK 15.00 … po namenu

PONEDELJEK * 14. 11. 2016

* Lovrenc Irski, škof * Nikolaj Tavelič, duh.

POLZELA 7.00 … za + Avgusta PLASKANA
ANDRAŽ 16.00 … za + Marijo ČRETNIK (pogrebna)

TOREK * 15. 11. 2016

* Albert Veliki, škof, c.u. * Leopold, knez

POLZELA 17.00 … za + Leopolda RANČIGAJA in Apolonijo ČRETNIK
… za + Marjana KLANČNIKA (30. dan)
… za + Ivana VODOVNIKA
* maš.: J.K., M.G., Š.D.

SREDA * 16. 11. 2016

* Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda (Jedrt), r.

POLZELA 7.00 … za + Ivana VODOVNIKA in vse VODOVNIKOVE

ČETRTEK * 17. 11. 2016

* Elizabeta Ogrska, red. * Hilda, opatinja

POLZELA 17.00 … za + Marijo KOLŠEK (30. dan)
… za + Jožeta VESELIČA (8. dan)

PETEK * 18. 11. 2016

* maš.: J.K., M.G.

* Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla * Filipina D.

POLZELA 17.00 … v zahvalo za dobre ljudi
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim

SOBOTA * 19. 11. 2016

* Matilda, redovnica, mistikinja * Abdija, prerok

POLZELA 17.00 … za + Barbaro KRAŠOVEC, Marjana in starše

NEDELJA

*

20. 11. 2016 * KRISTUS KRALJ * Edmund, kralj

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Vinka MELANŠKA, starše JEVŠNIK, brate
+ Darinko, Ivana in Ivanko PLASKAN
+ Ivana in Marijo ANCLIN
+ Rudija JEROMLA
* maš.: J.K., M.G., S.P., Š.D.
+ Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK
+ Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
+ Ivana in Tilčko ŽOLNIR
* maš.: J.K., M.G., J.V.

Moja preteklost me ne skrbi več. Ona pripada Božjemu usmiljenju.
Moja prihodnost mi še ne dela skrbi. Ona pripada Božji previdnosti.
Kar me skrbi in kar me izziva, je sedanjost, ta pripada Božji milosti
in predanosti mojega srca.
(sv. Frančišek Asiški)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 13. novembra, ob 15. uri,
bo tradicionalna 'martinova' maša na
Vimperku. Po bogoslužju v cerkvi bo
družabno srečanje na prostem.
Mašna nabirka te nedelje, 13. novembra, bo namenjena potrebam škofije.
To nedeljo, 13. novembra, se prične
teden zaporov. V svetu že štirideset,
v Sloveniji pa dvanajsto leto teden zaporov spodbuja k molitvi za vse, ki jih
tako ali drugače zaznamujejo zapori.
V soboto, 19. novembra, ob 17. uri, bo
na Polzeli slovesnost ob praznovanju
zakonskih jubilejev; istočasno pa ob
godu svete Cecilije slavje zborovodij,
organistov in pevcev.
Prihodnjo nedeljo, 20. novembra, ob
9. uri, bo praznovanje zakonskih jubilejev v Andražu. Vse, ki v tem letu
obhajate katero od okroglih obletnic
zakona (5, 10, 15, 20, 25 ...), vabimo,
da svojo prisotnost sporočite.
Prihodnjo nedeljo, 20. novembra, se bo
pričel teden Karitas. Zadnja novembrska nedelja pa bo nedelja Karitas.
Prihodnjo nedeljo, 20. novembra, bo v
celjski stolnici slovesnost ob sklepu
svetega leta usmiljenja in zapiranju
svetoletnih vrat. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa sv. maša. Škof
vse lepo vabi, da se pridružimo.

ZAHVALA

Župnijska Karitas Polzela se zahvaljuje
vsem, ki ste sodelovali v zbiralni akciji
'ozimnica 2016', namenjeni ljudem v
stiski in prinesli svoj dar.
PRAZNOVANJE JUBILEJA

Dominikanci v naši dekaniji in njihovi
sobrati po vsem svetu obhajajo 800
letnico reda. Program praznovanja:
petek, 18. novembra, v veroučni učilnici v Petrovčah predstavitev knjig
Sv. Dominik, prerok za današnji čas
in Odvrzite mreže in odrinite na globoko; sobota, 19. novembra, v Domu
II. slovenskega tabora Žalec, premiera
filma o sv. Dominiku; nedelja, 27. novembra, ob 15. uri, v petrovški baziliki,
kantata Blagoslovljena med ženami
in svečana akademija ob 800-letnici
dominikancev.
IZOBRAŽEVANJE

Škofijski odbor za družino pripravlja
pri sv. Jožefu v Celju, dogodek za zakonce, predstavitev papeške apostolske spodbude Amoris Laetitia (Radost
ljubezni). Blaž Jezeršek bo predaval
v četrtek, 17. novembra, ob 19. uri.
Po predstavitvi bo čas za pogovor.
KONCERT

SKRB ZA CERKEV

Župnija Galicija vabi na koncert 'Mladost je kot vihar', ki bo ob 5. obletnici
delovanja njihovega OCP zbora. Koncert bo v soboto, 19. novembra, ob 15.
uri, v cerkvi sv. Jakoba v Galiciji.

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Mešič, Andraž 16/a, Pižorn,
Andraž 17/a, Verdev, Andraž 17. Na
Polzeli: Ločica ob Savinji.

V nedeljo, 20. novembra, ob 18. uri,
bo v cerkvi Sv. Jožefa Celje nastopil
trobilni kvintet EMONA BRASS ob
spremljavi orgel.

