Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Posmehovali so se mu
tudi vojaki, ki so pristopali
in mu podajali kisa
ter govorili:
»Če si ti judovski kralj,
se reši!«
Bil je nad njim tudi napis,
pisan z grškimi, latinskimi
in hebrejskimi črkami:
»To je judovski kralj.«
(Lk 23,36-38)

Dobri Jezus, tebe mnogi niso nikdar
poznali, mnogi pa so tvoje zapovedi
zaničevali in te zavrgli.
Usmili se obojih, dobrotljivi Jezus.
Kralj bodi, ne samo vernih,
ki niso nikdar odpadli od tebe,
temveč tudi izgubljenih sinov, ki so
te zapustili; daj, da se skoraj vrnejo
v Očetovo hišo, da ne poginejo od
uboštva in lakote.
Kralj bodi tistih, ki jih slepi
verska zmota ali loči razkol,
in pokliči jih nazaj
v zavetje resnice
in k edinosti vere,
da bo kmalu
ena čreda, en Pastir,
ki je Kralj nad kralji.

Kristus, naš kralj, se je popolnoma
daroval za nas. Bil je najbolj nenavaden kralj. Ni si podredil ljudi. Ni
vladal, ampak služil. Dal je vse, kar
je imel. Daroval je svojo ljubezen,
svoj čas in svoje moči, ko je iskal
bolne in uboge, izgubljene in osamljene. Končno je daroval svoje življenje za tiste, ki jih je ljubil. On pa
ljubi vsakega človeka.
Še ko je umiral, se je bil pripravljen
darovati za tiste, ki so bili odprti za
njegovo ljubezen. Današnji evangelij
nam govori, kako ljudem, ki so stali
ob njegovem križu, ni mogel dati

ničesar, ker so se mu posmehovali.
Niso razumeli, kaj se dogaja. Tam
so bili iz radovednosti. Ničesar ni
mogel dati voditeljem ljudstva, ki
so se norčevali iz njega. Ničesar ni
mogel dati levemu razbojniku, lahko
pa je obogatil desnega razbojnika,
kajti njegovo srce je bilo odprto in
zavedal se je, da je ubog. Slednji se
je obrnil h Kristusu in ga prosil odpuščanja in Kristus mu je obljubil
zveličanje z besedami: »Danes boš z
menoj v raju.«
»Drama odrešenja« na Golgoti se
ponavlja tudi danes. Sodobniki imamo
v srečanju s Kristusom dve možnosti:
lahko ga zavrnemo, se mu posmehujemo in ga zasramujemo, lahko pa v
njem vidimo 'podobo nevidnega Boga'
(Kol 1,15). Če storimo slednje, mu
lahko zaupamo svoje rane, skrbi in
grehe in usmilil se nas bo ter nam
naklonil zveličanje.
Verujemo, da je Kristus Odrešenik,
ki tudi danes želi ljudem darovati
svoje odrešenje. Kristus potrebuje
naše roke, da bo delil ljudem svoje
darove, kajti njegove roke so pribite
na križ. Potrebuje naše noge, da bodo
šle naproti ljudem, njegove so pribite.
Potrebuje nas, da ljudem povemo,
da imamo v njem »odrešenje, odpuščanje grehov«. Vsi smo poklicani, da
z dobrimi deli postanemo glasniki
Kristusa Kralja in 'odposlanci' Božje
ljubezni ter z dobroto prinašamo
Kristusa ljudem.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

DOMAČI OLTARJI

Človek, ki se popolnoma preda v
Božje roke, ni Božja marioneta, ni
dolgočasna, prilagodljiva oseba …
Samo človek, ki se popolnoma
zaupa Bogu, najde pravo svobodo,
veliko in ustvarjalno
prostranost dobrega.
Človek, ki se obrne k Bogu,
ne bo manjši, temveč večji,
kajti po Bogu in skupaj z njim
bo postal Božji,
bo postal resnično on sam.
(Benedikt XVI.)

ZNAMENJA PRI MAŠI

Prošnja po obhajilu
Po končanem obhajilu
duhovnik moli posebno molitev, v
kateri prosi za sadove opravljene
skrivnosti. Ljudstvo na to molitev
odgovori z vzklikom »Amen«.
V TEDNU KARITAS

Božji služabnik Friderik Baraga je
dejal: »Jezus vedno skrbi zame, da
bom tudi jaz lahko skrbel za vse tiste,
ki si jih zaupal moji skrbi! Daj, da bom
vedno delal samo to, kar je tebi všeč.
Jezus moj, neizmerno te ljubim.« Zgled
Božjega služabnika Friderika Baraga,
ki je z objemom dobrote spremljal
najprej vernike v domovini, nato pa
Indijance v Severni Ameriki, naj vodi
tudi nas, da bomo zmogli z dobroto
spremljati vse, ki so nam zaupani, še
posebej odrinjene, zapostavljene, brezposelne in kakorkoli zaznamovane.

20. 11. – 27. 11.

NEDELJA
POLZELA
7.00 ...

* 20. 11. 2016 * KRISTUS KRALJ * Edmund, kralj
ANDRAŽ 9.00 … za + Vinka MELANŠKA, starše JEVŠNIK, brate
… za + Darinko, Ivana in Ivanko PLASKAN
… za + Ivana in Marijo ANCLIN
… za + Rudija JEROMLA
* maš.: J.K., M.G., S.P., Š.D.
POLZELA 10.30 … za + Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK
… za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR
… za + Franja POLAKA (ob pogrebu)
* maš.: J.K., M.G., J.V., Š.D.

PONEDELJEK * 21. 11. 2016
POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ

* Darovanje Device Marije
7.00 … za + Antona VAŠLA
15.15 … za + Ivanko SKAZA (pogrebna)
18.00 … za + Marijo ČRETNIK (7. dan)

TOREK * 22. 11. 2016
POLZELA 17.00 …
…
ANDRAŽ 18.00 …
…

za
za
za
za

+
+
+
+

SREDA * 23. 11. 2016

* Cecilija (Cilka), dev., muč. * Ananija, muč.
Cilko, Cvetka in Miciko RAKUN
Ludvika in Angelo CIZEJ
* m.: J.K., S.P.
Magdaleno (obl.), Franca PLASKANA, Antona SITARJA
Ivana BRUNŠKA, vse JURJEVČEVE
* m.: J.K., M.G.
* Klemen I., papež, muč. * Kolumban, opat

POLZELA 7.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER

ČETRTEK * 24. 11. 2016

* Andrej Dung-Lac in drugi vietnamski muč.
POLZELA 17.00 … za + Ivana VODOVNIKA (30. dan)
… za + Marijo LUKNER in Alojza
* maš.: J.K., M.G.

PETEK * 25. 11. 2016

* Katarina Aleksandrijska, dev. muč. * Merkurij
POLZELA 17.00 … za + Rozalijo KUGONIČ (8. dan)
… za + Vinka in Erno SMOLE
* maš.: J.K., M.G.
ANDRAŽ 18.00 … za + Branka, Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA

SOBOTA * 26. 11. 2016
POLZELA

* obletnica posvetitve celjske stolnice
17.00 … za + Franca ROVŠNIKA (obl.)
… za + Maksa GERŠAKA (obl.)
… za + Vesno ŠOŠ
* maš.:

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

J.K., M.G., J.V.

* 27. 11. 2016 * 1. ADVENTNA – KARITAS * Modest, Virgil
7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
9.00 … za + Antona ŽELEZNIKA in za zdravje v družini
… za + Andreja in Marijo VAŠL, vse ZAGORČNIKOVE
… za + Ivana in Marijo JELEN - JANEZOVA
… za + Andreja in Ano MEŠIČ
* maš.: J.K., M.G., S.P., Š.D.
10.30 … za + Jožeta JELENA, Edija in družino ŽGANK
… za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško
… za + Branka MIKLAVŽINA (obl.)
… za + Janeza PENCLJA
* maš.: J.K., S.P., M.G., J.V.

OBVESTILA - VABILA

To 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.
To nedeljo, 20. novembra, se prične
teden Karitas. »V objemu dobrote«.
Vsak dan bomo pri maši razmišljali
o dobrodelnosti in prosili za potrebe,
ki so z njo povezane.
V torek, 22. novembra, ob 17. uri, bo
duhovna obnova za ženske v graščini
Novi Klošter. Lepo vabljene!
V sredo, 23. novembra, ob 11. uri, bo
romanje sodelavcev Karitas na vseslovensko srečanje na Ponikvi.
V sredo, 23. novembra, ob 20. uri, bo
v dvorani Golovec v Celju dobrodelni
koncert »Klic dobrote«. Vabljeni!
Prihodnjo nedeljo, 27. novembra, bo
pri obeh mašah sodelovala Župnijska
karitas Polzela. Ob 25. letnici delovanja se vsem članom zahvaljujemo,
čestitamo in voščimo obilo dobre volje
za dobrodelnost tudi v prihodnje.
Prihodnjo nedeljo, 27. novembra, bo
andraška župnija obhajala god svojega zavetnika sv. Andreja, apostola.
Slovesna maša bo ob 9. uri. Po njej
družabno srečanje pred cerkvijo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Anclin, Andraž 31/a, Gaberšek, Andraž 31, Ločan, Andraž 52.
Polzela: Ločica ob Savinji.

MODROST O MOLITVI

Moli kratko pa dobro!
Pokrižaj se zjutraj, ko vstaneš,
priporoči vsako delo Bogu.
Brez večerne zahvale
naj bi človek ne zaspal.
(bl. A. M. Slomšek)

PRAZNOVANJE JUBILEJA

Dominikanci v naši dekaniji in njihovi
sobrati po vsem svetu obhajajo 800
letnico reda. V petrovški baziliki bodo
jubilej slovesno zaznamovali v nedeljo, 27. novembra, ob 15. uri, s svečano
akademija in kantato 'Blagoslovljena
med ženami', ki jo bo izvajal združeni
zbor pevcev iz župnij dekanije Žalec s
solisti. Zborovodja bo polzelan.
KULTURA

V soboto, 26. novembra, ob 18. uri, bo
v Domu krajanov Andraž koncert
Andraškega okteta z gosti. Vabljeni!
DELAVNICA

Komisija za članice PGD Andraž vas
vabi na tradicionalno adventno delavnico, ki bo v soboto, 26. novembra,
ob 15.30 v prostorih gasilskega doma
Andraž. Pri izdelavi adventnih venčkov in novoletnih aranžmajev nam
bo pomagala strokovna sodelavka,
naša nekdanja krajanka, ga. Maja Terglav. S sabo prinesite zelenje in svoj
potreben material (obroče, sveče,
okraske, žico, škarje ipd.) ter obilo
ustvarjalne energije. Za lažjo organizacijo vas prosim, da udeležbo
potrdite do četrtka, 24. novembra,
na tel. št.: 051-307-032 (Monika
Blagotinšek).

