Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
29. oktober

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 8 67 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Učenik, katera je največja
zapoved v postavi?«
Jezus mu je odgovoril:
»Ljubi Gospoda, svojega
Boga, z vsem srcem in vso
dušo in vsem mišljenjem.
To je največja in prva zapoved.
Druga pa je njej enaka:
Ljubi svojega bližnjega
kakor sam sebe.«
(Mt 22, 36-39)

Jezusova največja zapoved nam je
dobro znana. Kljub temu jo kdaj
nepravilno razlagamo. Jezus je
poudarjal ljubezen. »Ne: ljubi Boga
in delaj, kar hočeš«, ampak
»Ljubi Boga in delaj, kar on hoče«.
Dejstvo je, da imajo vsi zakoni in
predpisi - celo deset zapovedi - meje.
Ko je prišel Jezus, je strl oklep
pozunanjenega
spolnjevanja
postave in odprl
pot življenja,
ki temelji na
pokorščini Bogu
iz ljubezni do njega.
Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

Vsak dan sprejemamo – zavedno ali
nezavedno – odločitve za ljudi, stvari
in za poti, ki so nam pomembne. Pred
odločitvijo je potrebno premisliti različne alternative. S tem je odločitev
za nekoga ali za nekaj obvezno tudi
odločitev proti vsem drugim alternativam. Ljudem 21. stoletja se je
pogosto težko dokončno odločiti in
se tako posloviti od vseh ostalih
alternativ. Nadvse radi bi si pustili
odprtih več poti. Tesaloničani so se,
kot slišimo v današnjem drugem
berilu, kljub velikim težavam odločili
za Jezusovo pot. Očitno je Pavlu tako
zelo uspelo prepričati občestvo s svo-

jimi besedami in dejanji o življenjski
poti s Kristusom, da jo je bilo pripravljeno sprejeti navkljub marsikaterim
težavam. Očitno so bili njeni privrženci tako prepričljivi, da so bili s
svojim načinom življenja in s svojo
vero vzor drugim ljudem. Tako prepričani in prepričljivi glede določene
odločitve smo lahko le, če nam je
jasno, da je ta odločitev bistvenega
pomena za naše življenje. Resnična
in globoka odločitev za Boga, ki smo
jo sprejeli v upanju in zaupanju, je
odločitev za Boga, ki je življenje in
nam podarja življenje.
Odnos z Bogom je 'celosten' le takrat,
ko vključuje odnos s soljudmi. Ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega
sta neločljivo povezani, kar vidimo
tudi v evangeliju, ko farizeji sprašujejo Jezusa, katera je največja zapoved
(osnovna zapoved) v postavi, Jezus
pa povzame v dvojni zapovedi ljubezen do Boga in do bližnjega. V
preprostem in jasnem odgovoru ne
spomni na bistveno in osnovno le
učenikov svojega časa, temveč tudi
nas. V naše življenje nam je potrebno
vključiti zgolj obe strani ljubezni kot
celostno ljubezen – v naše srce, dušo
in duha. In to ne zgolj v teoriji, temveč
v dejanjih! Kot vemo, je ljubiti Boga
in svet filozofsko-teoretsko vedno
bolj preprosto kot zavestno posvetiti
naš čas Bogu ali širiti po svetu našo
ljubezen do njega, tako da se približamo ljudem v našem življenju z
dobrohotnostjo, spoštovanjem in
odgovornostjo. Če obdržimo ta princip v srcu, smo razumeli bistvo naše
krščanske vere.
Povzeto po: virc.at

ČLOVEK

Človek – majhno, čudovito bitje. Kako bi mi
bilo lahko vseeno zanj?
Se mi mora smiliti?
Kako živi in umira med kamni in betonom, neprestano v begu, v hitenju,
kot na hitri cesti. Kako se muči s svojim zdravjem, s krvnim pritiskom,
srcem, živci: previsok ali prenizek,
preveč ali premalo in z ogromno težo
skrbi in problemov. Vedno išče srečo.
Vendar preden jo najde, ponavadi
umre.
Človek, ne živiš zaradi denarja, ne
obstajaš zaradi tržišča. Ustvarjen si,
da bi bil človek.
Ustvarjen si za svetlobo, za veselje,
da bi se smejal in pel, da bi živel v
ljubezni in da bi bil tu za srečo sebe
in drugih ljudi.
Ustvarjen si po Bogu, ki je ljubezen.
Ustvarjen si z dlanmi, da bi dajale,
s srcem, da bi ljubilo, in z dvema rokama, ki sta ravno prav dolgi, da
lahko objameta bližnjega in delita
ljubezen, ki prihaja od zgoraj.
Phil Bosmans

Kristjanova duhovnost ne more biti
niti beg iz sveta niti aktivizem, ki
teka za vsako modo. Duhovnost,
prežeta od Svetega Duha,
želi spremeniti svet.
(sv. Janez Pavel II.)

29. 10. – 05. 11.

NEDELJA

* 29. 10. 2017 * 30. MED LETOM - ŽEGNANJSKA
POLZELA 7.00 * ANDRAŽ 9.00 * POLZELA 10.30

PONEDELJEK * 30. 10. 2017

* Marcel, mučenec * Angel iz Acria, red.

POLZELA 7.00 … za blagoslov in božje varstvo

TOREK * 31. 10. 2017
ANDRAŽ 16.00 …
…
POLZELA 17.00 …
…
…

za
za
za
za
za

* Volbenk (Bolfenk, Volfgang), škof * Dan reformacije
+ Magdaleno PLASKAN (obl.) in Franca ter Antona SITARJA
+ Venčeslava TRATNIKA
* maš.: J.K., J.B.
+ Ivanko VAŠL (obl.) in starše HOJNIK
+ Marijo KAČ (obl.) in Petra
+ Ružo TERGLAV (obl.)
* maš.: J.K., G.B., P.K.

SREDA * 01. 11. 2017
POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

7.00
9.00
13.00
15.00
17.00

…
…
…
…
…

* VSI SVETI * Dan spomina na umrle * Vigor, škof
za žive in rajne polzelske in andraške farane
za + Marijo ŽELEZNIK
za + Marijo, Franca ČRETNIKA, VOGRINOVE, Marjano, Rudolfa CEVZAR
za + Antonijo in Marijo KOČEVAR
molitev: »župnija za rajne«

ČETRTEK * 02. 11. 2017
1

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA
POLZELA

7.00
16.00
16.30
17.00

…
…
…
…
…
17.30 …

* Spomin vseh vernih rajnih * Malahija, škof
za + Antonijo, Ivana ZUPANA, Jožeta JEZERNIKA
za vse + omenjene v »spominih«
adoracija pred Najsvetejšim
za + Milana KOSA in rodbino
za + Milana BASTAŠIČA
* maš.: J.K., S.P.
molitev, blagoslov z Najsvetejšim

PETEK * 03. 11. 2017
1

ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

15.30
16.00
16.30
17.00

…
…
…
…
…

* Viktorin Ptujski, škof, mučenec * Just, mučenec
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
za + Franca PLASKANA
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
za 2 + Viktorja BELOGLAVCA
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., G.B.

SOBOTA * 04. 11. 2017
1

ANDRAŽ 16.00 …
…
POLZELA 17.00 …
…
…

NEDELJA
1

*

za
za
za
za
za

* Karel (Drago) Boromejski, škof * Emerik Ogrski
+ Ferda KRKA in Silva OŽIRJA
+ Ivana VERDEVA
* maš.: J.K., S.P.
+ Antona, Alojza, Ano, Fridota, Vero KOLAR
+ Vido HLEP, vse POSEDELOVE
žive in + ZAGORIČNIKOVE
* maš.: J.K., J.B., G.B.

05. 11. 2017 * 31. MED LETOM - ZAHVALNA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Silvo, Rafkota ZABUKOVNIKA, vse PRAPROTNIKOVE
… za + Srečka BRINOVŠKA in dvojne starše * m.: J.K., V.A.
POLZELA 10.30 … za + Ano, Antona LUKNERJA, Antonijo TRBEŽNIK
… za + starše DUCMAN, sorodnike, Vido KRAJNC * J.K., P.K.
G.OLJKA 15.00 … v zahvalo

OBVESTILA - VABILA

V sredo, 1. novembra je praznik Vseh
svetih. Na Polzeli bosta maši ob 7. in
15. uri, v Andražu pa ob 9. in 13. uri.
Po popoldanskih mašah bo v cerkvi
molitev 'spominov' za rajne, na pokopališču pa blagoslov grobov. V cerkvi
na Polzeli bo ob 17. uri
po tradiciji še molitev
rožnega venca. Slednje
se priporoča tudi vsem
družinam po domovih.
Četrtek, 2. novembra je prvi v mesecu.
Po mašah v Andražu in na Polzeli bo
molitev za duhovne poklice.
V četrtek, 2. novembra ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
Petek, 3. novembra je prvi v mesecu.
Po ustaljeni praksi bo pred mašama
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu.
V nedeljo, 5. novembra ob 15. uri bo
maša na Gori Oljki. Kakor običajno
na zahvalno nedeljo bo po njej tudi
družabno srečanje pred cerkvijo.
MISEL

Žalovanje je precej drugačno,
če znaš 'pogledati tja čez', če
s smrtjo zate ni konec vsega,
ampak je smrt samo prehod v neko
drugačno bivanje. Ko gledaš ljudi, ki
žalujejo, dobiš občutek, da zna le malo
ljudi 'pogledati tja čez'.
M. Klevišar
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Cehner, Andraž 110, Verdev,
Andraž 110/a. Polzeli: Polzela I.

IZOBRAŽEVANJE

Na Škofijski klasični gimnaziji v
Ljubljani organizirajo brezplačne
raziskovalno-ustvarjalne delavnice
za učence 8. in 9. razreda. Delavnice
bodo potekale od 2. do 3. novembra
od 9. do 15. ure. Brezplačno kosilo.
Več informacij in prijave na spletni
strani Škofijske klasične gimnazije:
www.stanislav.si.
DUHOVNA OBNOVA

V petek, 10. novembra ob 20. uri bo v
Celju pri Svetem Duhu duhovno srečanje mladih - taizejska molitev.
DOBRODELNE AKCIJE

Župnijski Karitas Andraž in
Polzela bosta to nedeljo, 29.
oktobra imeli pred in po sv.
mašah na razpolago sveče za Vse
svete. Z darom za sveče Karitas dobri
ljudje darujejo za ljudi v stiski. S tem,
ko skrbijo za rajne pomagajo živim!
'Spomine' za rajne sprejemamo po
ustaljeni praksi in načinih.
To nedeljo, 29. oktobra bodo prostovoljci Društva Vincencijeve zveze
dobrote pri nas prodajali Vincencijev koledar. Z nakupom boste podprli
njihovo delo pri ureditvi stanovanja
za družino brez doma. (10€).
Skavti stega Prebold-Polzela 1 znova
vabijo k zbiralni akciji starega papirja. Akcija bo potekala od 2. novembra
do 6. novembra pred Aninim domom
v Preboldu. Veseli bodo vsakega kg.
Zbran denar pa bo namenjen nadaljnemu delovanju stega. Hvala!

