Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad
Polzelo
Po Uvodi
pri nedeljskih in
prazničnih svetih mašah – leto A
5. november

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Vi pa se ne dajajte klicati
z imenom »učenik«,
zakaj eden je vaš Učenik,
vi vsi ste pa bratje.
Tudi ne kličite nikogar
na zemlji »oče«, zakaj
eden je vaš Oče, nebeški.
Tudi se ne imenujte vodniki,
zakaj eden je vaš vodnik, Kristus.
Kdor je največji med vami,
bodi vaš strežnik.
Kdor se bo poviševal,
bo ponižan, in kdor se bo
poniževal, bo povišan.
(Mt 23, 8-12)

Gospod, hvala ti za rodovitno zemljo …
Hvala za travnike, polja in njive,
za svetlobo in temo, za dotik v rosi
in tvoj smehljaj v cvetu …
Hvala za vsak najmanjši dar,
saj so le–ti najlepši.
Hval ti, Gospod,
ker ti nikoli
ne jemlješ,
ampak vedno
daješ
v obilju.
Amen.

Pismouki in farizeji so Božji nauk,
posredovan po Mojzesu, podredili
svojemu okusu in svojim željam. Sebe so postavili za središče in merilo
vsega. Zato jih je Jezus grajal. Kdo ve,
če se ni tudi nas prijelo kaj (ali morda
celo veliko) duha farizejev in pismoukov? Nekaj vprašanj kot razmislek
ob današnjem evangeliju:
Smo središče našega učenja mi ali je
Jezus? Oznanjamo svojo (človeško)
modrost ali modrost Križanega? Nam

gre za uveljavljanje moči, zemeljskega
sijaja, zunanje uspešnosti? Težimo za
tem, da bi se ponašali s svojim uspehi,
s svojo preteklostjo, s svojim »smo
pa le mi imeli prav«? Merimo svojo
vrednost po tem, koliko raznih priznanj, imenovanj in odlikovanj smo
prejeli?
Katera knjiga nam pomeni več: zakonik ali Jezusov evangelij? Iščemo v
evangeliju črko ali duha? Precejamo
komarje in spregledujemo slone? So
naše nedeljske maše zgolj izpolnitev
zapovedi ali pa družinska srečanja
ob Jezusu? So naše župnije predvsem
cerkvenopravne ustanove ali pa so
skupnosti ljudi, ki jih povezuje Kristusova ljubezen? Imamo sami sebe
za nezmotljive učitelje in vodnike
ali pa hodimo vsi vsak dan v šolo k
edinemu Učitelju in Vodniku?
Ali smo sprejemljivi za dobrohotne
nasvete? Se bojimo dobronamerne
kritike? Bi vzrojili, če bi nas na primer
kdo opomnil »Bodi manj uraden in
bolj domač?« Manj razumarski in
bolj toplo človeški. Manj zahteven
in bolj razumevajoč. Manj posveten
bolj duhoven. Manj grob in bolj vljuden. Manj zapovedovalen in bolj pripravljen na pogovor. Manj se bori
proti zlu in bolj uveljavljal dobro.
Manj govori ni več stori. Manj toži
nad slabimi časi in več veselega upanja vnašaj v svoj prostor.

AVTORITETA DEJANJ

Dragi Jezus, zakaj kristjani
jemljemo dobesedno samo
nekatere tvoje besede? Ko praviš: »Ta
kruh je moje telo,« verjamemo, da je
res tako. Če pa rečeš: »Ne pustite, da
vam pravijo 'učitelj'« ...
Dragi Jezus, ne samo da nam prija, če
nam pravijo in nas imajo za učitelje,
ampak celo resno mislimo, da smo
učitelji.
Starši 'učijo' molitvice. – Kateheti
'učijo' tvoj evangelij tako kot učitelji v šoli. – Učitelji verouka v šolah
se ne razlikujejo od učiteljev drugih
predmetov. – Pridigarji govoričijo
kakor učitelji. – In teologi se imajo za
učitelje v najbolj vzvišenem pomenu
besede. – Sami učitelji!
Vendar so v nevarnosti, da njihova
avtoriteta, tako kot pri pismoukih,
temelji na »tako se je vedno delalo«,
na prebranih knjigah, simpozijih,
diplomah, spričevalih.
Dragi Jezus, reši nas te škodljive prevare! – Edini Učitelj si ti. Mi lahko
učimo, samo če imamo avtoriteto,
kakršno si imel ti: avtoriteto dejanj,
ki so pred besedami.
Ne moremo biti učitelji, ne da bi s
svojim življenjem potrjevali to, kar
učimo!
Po: http://revija.ognjisce.si

Kdor ne sprejme nasvetov in opominov, si sam zapira pot k napredku. Ne išči svojega miru v besedah ljudi!
Ostal bo vedno isti in ponavljal vedno Naj namreč o tebi govorijo dobro ali
slabo: zaradi tega ne boš nič
iste napake.
Po: Beseda da Besedo drugačen človek.
(Tomaž Kempčan)

05. 11. – 12. 11.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 06. 11. 2017

* Lenart, opat * Demetrijan (Mitja), škof

POLZELA 7.00 … za + Jožeta VESELIČA (1. obl.)

TOREK * 07. 11. 2017

* Engelbert, škof * obl. posvetitve koprske stolnice

POLZELA 17.00 … za + Karla ZAVRŠNIKA (obl.)

SREDA * 08. 11. 2017

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

POLZELA 7.00 … za + Vinka VIDMAJERJA

ČETRTEK * 09. 11. 2017

* Posvetitev lateranske bazilike * Ursin, škof

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Franca ERMENCA
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice

PETEK * 10. 11. 2017
POLZELA 17.00 …
…
…
…

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

za + Marijo, Ivana ANDREJCA (obl.), vse ROJŠEKOVE
za + Mateja ZMRZLAKA (obl.)
za + Jožefo JELEN (8. dan)
* maš.: J.K., G.B., J.B.
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 11. 11. 2017
ANDRAŽ 16.00 …
…
POLZELA 17.00 …
…
…
…

NEDELJA

*

za
za
za
za
za
za

+
+
+
+
+
+

* Martin (Davorin) iz Toursa, škof * Menas

Martino, Branka, Ferdinanda, Frančiško BLAGOTINŠEK

Martina SMREKARJA
Stanka PODBREGARJA
Marijo ČEBIN
Marijo ŠKETA
Marijo VODUŠEK (8. dan)

* maš.: J.K., S.P.

* maš.: J.K., J.B., G.B., S.P.

12. 11. 2017 * 32. MED LETOM * Jozafat Kunčevič, škof

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Nado GABERŠEK, Justino in Martina
… za + Marijo ČRETNIK (1. obl.)
* maš.: J.K., V.A.
POLZELA 10.30 … za + Stanka NOVAKA ml. in mamo Marijo
… za + Mirka in Faniko PAVIČ
… za + Romana ARTNIKA
* maš.: J.K., P.K., S.P.
VIMPERK 15.00 … po namenih udeležencev

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 5. novembra ob 15. uri bo
maša na Gori Oljki. Kakor običajno
na zahvalno nedeljo bo po njej tudi
družabno srečanje pred cerkvijo.
V torek, 7. novembra bo v Domu sv.
Jožefa v Celju tečaj priprave na krst
otrok, za starše in botre. Ob 16. uri.
V četrtek, 9. novembra ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V petek, 10. novembra ob 20. uri bo v
cerkvi Svetega Duha v Celju taizejska
molitev za mlade in vse ostale.
V nedeljo, 12. novembra ob 15. uri bo
sv. maša na Vimperku. Sledilo ji bo
družabno srečanje.
Praznovanje zakonskih jubilejev bo
letos v soboto, 25. novembra ob 17. uri
na Polzeli, v nedeljo, 26. novembra ob
9. uri pa v Andražu. Zakonci, ki v tem
letu ste, ali še boste obhajali katero
od obletnic na 5 (5., 10., 15., 20., 25. itd.)
sporočite svojo prisotnost!
EVROPSKO SREČANJE MLADIH

Si želiš novo leto preživeti na stičišču
treh evropskih držav? Dopoldne v
Švici, za kosilo v Franciji, zvečer pa v
Nemčiji? To je mogoče! Pridi z nami
na Evropsko srečanje mladih, ki bo
letos potekalo v Baslu, v Švici. Odhod
v torek, 26. decembra, vrnitev v noči
na 2. januar. Prijave do 28. novembra.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Meklav, Dobrič 15, Železnik,
Dobrič 14, Hribernik, Dobrič 18. Polzela: Ločica ob Savinji.

OB ZAHVALNI NEDELJI

Tudi letos ob zahvalni nedelji naš škof
Stanislav izreka vsem škofijskim in
župnijskim sodelavcem zahvalo. Med
drugim piše: ... Zahvalo in priznanje
izrekam sodelavcem Karitas ... Bog
povrni in hvala vsem molivkam in
molivcem za duhovne poklice ... Zahvala pastoralnim ustanovam po vseh
župnijah, še posebej katehistom in
katehistinjam, vsem članom ŽPS, ŽGS,
pevcem, zborovodjem, organistom,
ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, animatorjem skupin,
veroučnim, mladinskim in molitvenim
skupinam, zakristanom, župnijskim
gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva, župnijskih prostorov in
posesti ... Vsemu se pridružujem in
tudi sam izrekam zahvalo! Vaš župnik.
DOBRODELNOST

Župnijska Karitas Polzela zbira pridelke za ozimnico, namenjeno ljudem
v stiski. Prinesete lahko: sladkor, olje,
moko, UVT mleko, konzerve, čebulo,
jabolka, krompir, kupljena živila z
daljšim rokom uporabe, higienske
pripomočke. Tudi mali darovi nam
veliko pomenijo, zato smo pripravili
posebne vrečke, ki jih lahko po maši
vzamete domov. To vrečko s svojim
darom prinesite in položite pred oltar
do nedelje 12. novembra. Hvala!
KULTURA

V četrtek, 9. novembra ob 19. uri bodo
v Domu sv. Jožefa v Celju v sklopu
filmskih večerov predvajali film »Goreči škof«, o ljubljanskem škofu dr.
Antonu Vovku. Po predstavi bo pogovor z ustvarjalci filma.

