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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Opolnoči pa je nastalo vpitje:
'Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!'
Tedaj so vse device vstale in
pripravile svoje svetilke.
Nespametne so rekle preudarnim:
'Dajte nam svojega olja,
ker naše svetilke ugašajo!'
Toda preudarne so odvrnile:
'Verjetno ga ne bo dovolj za
nas in vas. Pojdite raje k
prodajalcem in si ga kupite!'
Bodite torej budni, ker ne
veste ne dneva ne ure!
(Mt 25, 6-9.13)

Življenja nimamo v svojih rokah ...
Vsak dan umiramo za nov dan in se
za dan približamo odločilnemu
trenutku svojega odhoda v večnost.
Pot v večnost nič ne stane in ne
zahteva nobenega znanja.
Pot v večnost zahteva
le predanost,
vero in
ljubezen.
Hoditi moramo
po dobri poti.
Vedno! . ..
A. Grün

Ravno v pojmovanju življenja po smrti
se jasno razlikujejo verni in neverni
ljudje oziroma tisti, ki upajo, in ljudje,
ki so brez upanja. Apostol Pavel namreč v pismih Solunčanom govori prav
o tem, kako vera v večno življenje
prinaša veselje in upanje, saj pred
oznanilom evangelija ti ljudje niso
poznali Boga in so bili zato tudi brez
upanja (1 Tes 4,13, kot v današnjem
drugem berilu). Poganski miti namreč
niso bili sposobni osvetliti skrivnosti
smrti. Papež Benedikt XVI je dejal:
"Če odmislimo Boga, če odstranimo
Kristusa, svet znova zapade v praznino in v temo. To potrjuje tudi sodobni nihilizem, ki ni vselej zavesten,

a žal kljub temu okužuje mnoge mlade
ljudi."
V tej luči moramo gledati tudi na evangeljski odlomek o desetih dekletih, ki
so se s prižganimi svetilkami odpravile na poročno praznovanje. Gre za
simbol večnega življenja v nebeškem
kraljestvu (prim. Mt 25,1–13). S to
posrečeno primerjavo nas Jezus želi
poučiti o resnici, ki nas spravlja v
zadrego. Polovica deklet vstopi z
ženinom na praznovanje, druga polovica pa jih ostane zunaj, ker so bile
nespametne in niso imele s seboj
potrebnega olja. Kaj je pravzaprav
tisto olje, ki dovoli prisostvovati na
poročnem slavju? Sveti Avguštin in
drugi antični pisatelji prepoznavajo
v olju simbol za ljubezen, ki je ni mogoče kupiti, temveč jo sprejemamo
kot dar, ki ga hranimo v svoji notranjosti in ga živimo v delih. Resnično
moder je človek, ki svoje zemeljsko
življenje uporabi za izvrševanje del
usmiljenja, saj mu ta po smrti ne bodo
več možna. Ob poslednji sodbi bomo
vprašani o delih ljubezni v zemeljskem življenju (prim. Mt 25,31–46).
Ta ljubezen je Kristusov dar, izlit v
nas po Svetem Duhu. Kdor veruje v
Boga, ki je Ljubezen, nosi v sebi nepremagljivo upanje, ki je podobno
svetilki, s katero premostimo temo
onkraj smrti in dospemo do velikega
slavja življenja.
Vsak dan znova se trudimo in v svoje
okolje prinašajmo močno luč vere
in krščanske ljubezni in bomo tako
vedno pripravljeni na srečanje z nebeškim Ženinom.
Po: radio.ognjisce.si; B. Zelič, 2011

TVOJA DOBROTA

O Bog, moj Bog si ti,
željno te iščem,
po tebi žeja mojo dušo;
moje telo medli po tebi
na suhi, izčrpani zemlji brez vode.
Tako sem v svetišču zrl/a vate,
da bi videl/a tvojo moč in tvojo slavo;
zakaj tvoja dobrota
je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.
Tako te bom slavil/a v svojem življenju,
v tvojem imenu bom vzdigoval/a
svoje roke.
Kakor z maščobo in oljem se bo
nasičevala moja duša,
z vriskajočimi ustnicami bodo
hvalila moja usta,
ko se te bom spominjal/a
na svojem ležišču,
v nočnih urah premišljeval/a o tebi;
zakaj bil si mi pomoč,
v senci tvojih peruti vriskam.
Moja duša se te je oklepala,
podpirala me je tvoja desnica.
Po: A. Grün, Jutranje in večerne molit

Veren oče je prihitel v bolnišnico,
kjer je ležal sedemletni sin. Bil je
zelo bolan in na tem, da umre.
Deček je najbrž zaslutil svoj konec
in je vprašal:
»Oče, a bom umrl?«
»Zakaj sprašuješ, sine? Ali se bojiš
umreti?«
Zaupno je pogledal očeta in rekel:
»Ne, če je Bog tak, kot si ti.«
B. Rustja, Obrisal bo solze z njihovih oči

12. 11. – 19. 11.

NEDELJA

*

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

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
Luka!
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 župnikovem namenu

PONEDELJEK * 13. 11. 2017
POLZELA

* Stanislav Kostka, redovnik * Brikcij, škof
7.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER
… za + Stanka in Anico KOŠEC
… za + Edvarda VELERJA
* maš.: J.K., P.K., S.P.

TOREK * 14. 11. 2017

* Lovrenc Irski, škof * Nikolaj Tavelič, mučenec

POLZELA 17.00 … za + Toneta, Vero, Alenko KOLŠEK
… za + Agico TERGLAV

SREDA * 15. 11. 2017

* maš.: J.K., P.K.

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

POLZELA 7.00 … za + Leopolda RANČIGAJA, vse RANČIGAJEVE
… za + Rozalijo KUGONIČ (1. obl.)
… za + Betko PIŽORN
* maš.: J.K., P.K., S.P.

ČETRTEK * 16. 11. 2017

* Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda (Jedrt)

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana BRUNŠKA, vse JURJEVČEVE
POLZELA 17.00 … za + Ivana VODOVNIKA, vse VODOVNIKOVE

PETEK * 17. 11. 2017

* Elizabeta Ogrska, redovnica * Hilda, opatinja

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivanko SKAZA (1. obl.)
POLZELA 17.00 … za + Marijo LOBNIK ŠTRUKELJ (30. dan)
… za + Ano VOŠNJAK (7. dan)

* maš.: J.K., P.K.

SOBOTA * 18. 11. 2017
POLZELA 17.00 …
…
…
G.OLJKA 18.00 …

NEDELJA

*

* Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla * Filipina D.
za vse + MLINARJEVE
za + Rudolfa ŠTAHLA
za + Bojana RIZMALA
* maš.: J.K., J.B., G.B.
v zahvalo za 50 let življenja (M.G.)

19. 11. 2017 * 33. MED LETOM * Matilda, red., mistikinja

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Vinka MELANŠKA, vse JEVŠNIKOVE
+ Martina UMBREHT in Marijo DEDIČ
+ Marijo, Ivana ANCLINA
* maš.: J.K., V.A., G.B.
+ Franca (obl.), Terezijo ROJŠEK, Jožeta AVŽNERJA
+ Mirka (obl.), Terezijo FAJDIGA
+ Angelo, Alojza, Ljudmilo HOJNIK
+ Ivana, Tilčko ŽOLNIR
* maš.: J.K., P.K., S.P., G.B.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 12. novembra ob 15. uri
bo sv. maša na Vimperku. Sledilo ji
bo družabno srečanje.
V ponedeljek, 13. novembra ob 18.
uri bo redna seja polzelskega ŽPS. V
župnišču na Polzeli.

DUHOVNI OBNOVI

Duhovne vaje za starejše: od srede,
15., do petka, 17. novembra v Domu
sv. Jožefa v Celju. Nagovori, sv. maše,
pobožnosti, prijateljsko druženje,
veselo razpoloženje. Začetek ob 18.
uri, sklep s kosilom. Prijave do 13.
novembra. Vodi: Pavle Novak, CM.

V sredo, 15. novembra od 9. uri dalje
bo župnik na rekolekciji duhovnikov
dekanije Žalec. Pisarna zaprta.

V soboto, 18. novembra od 9.30 do
12.30 bo v Domu sv. Jožefa v Celju
duhovna obnova za organiste in
V petek, 17. novembra ob 19. uri se pevovodje. V Orglarski šoli sv. Jožefa
bo v Domu sv. Jožefa v Celju pričel si poleg glasbenega zelo prizadevajo
tečaj za zaročence. Nadaljevanje v tudi za liturgič no in duhovno oblikovanje organistov, saj se zavedajo,
soboto ob 8.30.
da je to služba, ki je najtesneje poV soboto, 18. novembra ob 8. uri vaje vezana z duhovnim in liturgič nim
življenjem župnije. Voditelj: Jože
za vse andraške ministrante.
Planinšek CM. Udeležba je brezplačna
Praznovanje zakonskih jubilejev bo – možni so prostovoljni prispevki.
letos v soboto, 25. novembra ob 17. uri Prijave: 059-073-800 ali info@jozef.si.
na Polzeli, v nedeljo, 26. novembra ob
9. uri pa v Andražu. Zakonci, ki v tem IZOBRAŽEVANJE
letu ste, ali še boste obhajali katero
od obletnic na 5 (5., 10., 15., 20., 25. itd.) Med 13. in 16. novembrom bodo v
Mariboru spet 'Nikodemovi večeri'.
sporočite svojo prisotnost!
Potekali bodo od 19.30 do 21.30, v
Slomškovi dvorani, Slomškov trg 20.
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: Blagotinšek, Dobrič 40, Zajc,
Dobrič 38. Polzela: Ločica ob Savinji.

KULTURA

To nedeljo, 12. novembra ob 15. uri
bo v Domu krajanov Andraž koncert
napitnic 'Od grozdja do vina'. Nastopili bodo MePZ Andraž, Andraški
oktet, Vaški godci. Modrosti o vinu:
Miha in Jaka.
V soboto, 18. novembra ob 19. uri bo
v Kulturnem domu Polzela jubilejni
koncert MePZ Polzela (40) in kvinteta
Lastovka Polzela (35). Sodelujeta še
MoPZ Polzela in Tamburaši Polzela.

