sv. Ignacij Lojolski
Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo

19. november

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čez dolgo časa pa je
gospodar teh služabnikov
prišel in napravil
z njimi račun.
In pristopil je tisti,
ki je bil prejel pet talentov,
in je prinesel
pet drugih talentov
ter rekel: »Gospod,
pet talentov si mi izročil,
glej, pet drugih
sem pridobil.«
(Mt 25, 19-20)

Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo
prostost, moj spomin, moj razum
in vso mojo voljo, karkoli imam ali
premorem. Ti si mi to dal, tebi,
Gospod, to vračam.
Vse je tvoje, razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji.
Daj mi svojo
ljubezen in
milost,
to mi
zadošča.
Amen.

Vsi v sebi nosimo strah pred zbližanjem z Bogom; naj si to želimo ali ne,
naj to sprejmemo ali ne. Ta ugotovitev
nas ne sme ohromiti, kajti ta strah je
upravičen po naši človeški naravi.
Tudi največji svetniki so vsaj v začetku
svojega duhovnega življenja izkušali
strah pred Bogom, ki pride v zavest
ravno, ko se odločimo Boga iskati ...
Zaradi zbeganosti pred Bogom samim.
Prilika o talentih dobro prikaže, kako
nas v določeni meri ta strah pred Bogom zapre v nas same, namesto da
bi nas z zaupanjem pognal v Očetove
roke. Gospodar, o katerem je v priliki
govora, se poda na potovanje in zaupa

trem svojim služabnikom delež svojega premoženja. Prva dva se potrudita pomnožiti dobljeno vsoto, in ko
se gospodar vrne s potovanja, obema
reče: »Prav, dobri in zvesti služabnik,
… vstopi v veselje svojega gospodarja.« Ko Jezus govori o veselju, misli
na vse življenje Božjega kraljestva,
ki je že prisotno (v začetnem deležu)
na zemlji. Veselje je za prva dva
služabnika, ki sta znala pomnožiti
Božji dar, ki sta verjela, da Gospod
od njiju nekaj z zaupanjem pričakuje.
Tretji služabnik pa je prapodoba
tistega, ki se je prepustil svojemu
strahu. Hitro se je odpravil zakopat
talent, ki mu ga je zaupal njegov gospodar. »Zbal sem se in sem šel ter
skril tvoj talent v zemljo,« odgovori
svojemu gospodu. Je ujetnik napačne
predstave o svojem gospodarju, strah
ga je premagal: »Gospodar, spoznal
sem te, da si trd človek. Žanješ, kjer
nisi sejal, in zbiraš, kjer nisi trosil.
Zbal sem se …«
Preostanek prilike nam omenja, da
ta gospod ni tak, kot se ga njegov
služabnik boji … Nasprotno. Toda
ta strah je služabnika oddaljil od
pričakovanj njegovega gospodarja
in ni želel (ali pa se ni čutil sposobnega), da bi pomnožil edini zaupani
mu talent. Dejstvo pa je, da v priliki
pojem številčnosti zaupanih talentov,
ki je različen glede na služabnike (pet,
dva in eden), ne izraža različnih stopenj zaupanja s strani tistega, ki kliče.
Isto veselje je obljubljeno tistemu,
ki je prejel pet, dva ali pa samo en
talent … Je tudi nam strah zapravil
pot v pristno veselje?
Po: P. Madre, Božji klic

KAKO POSTATI
DOBER SLUŽABNIK?

Kot prvi korak smo povabljeni živeti razpoložljivost. Služabnik se vsak dan uči
odtrgati se od težnje, da bi vse odrejal
zase in da bi s seboj razpolagal, kakor
bi sam hotel. Vsako jutri vadi podarjanje življenja, razmišljanje, da dan
ne bo njegov, ampak ga bo preživel
kot izročitev sebe. Kdor služi, ni ljubosumen varuh svojega časa, temveč
se odpove, da bi bil gospodar svojega
dne. Ve, da mu čas ne pripada, da je
dar, ki ga prejema od Boga, da bi ga
sam podaril: »Le tako bo zares obrodil
sad.« Kdor služi, ni suženj dnevnega
reda, ki ga je določil, temveč je s krotkim srcem razpoložljiv za nenačrtovano: »Pripravljen za brata in odprt
za nepredvideno, ki nikoli ne manjka
in je pogosto vsakdanje Božje presenečenje.« »Služabnik zna odpreti
vrata svojega časa in svojega prostora tistemu, ki mu je blizu, pa tudi
tistemu, ki potrka zunaj urnika, za
ceno prekinitve nečesa, kar mu je
všeč, ali počitka, ki si ga zasluži.« Na
ta način, z življenjem v razpoložljivosti, je služenje brez osebnih koristi
in evangeljsko rodovitno.
Po: papež Frančišek, marec 2016

Človekova veličina se ne meri po
tem, koliko je kdo prejel,
ampak kaj in koliko je s tistim
naredil, dosegel.
(Janez Zupet)

19. 11. – 26. 11.

NEDELJA

*

19. 11. 2017 * 33. MED LETOM * Matilda, redovnica

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… 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.) in Terezijo FAJDIGA
+ Angelo, Alojza, Ljudmilo HOJNIK
+ Ivana, Tilčko ŽOLNIR
* maš.: J.K., P.K., S.P., G.B.

PONEDELJEK * 20. 11. 2017

* Edmunt, kralj * Bazilij, škof, muč.

POLZELA 7.00 … za 2 + Karla VASLETA in ostale MOCOVE
… v zahvalo za 50 let zakona
* maš.:

TOREK * 21. 11. 2017
POLZELA 17.00 …
…
…
…

za
za
za
za

J.K., P.K.

* Darovanje Device Marije * Gelazij I., papež

+
+
+
+

SREDA * 22. 11. 2017

Štefana PODVRŠNIKA (8. dan)
Marijo VASLE iz Založ (obl.)
Radota SLOKARJA
Adelo JESENEK
* maš.:

J.K., P.K., G.B., S.P.

* Cecilija, devica, mučenka * Ananija, mučenec

POLZELA 7.00 … za + Milana BASTAŠIČA
… za + Edvarda VELERJA

ČETRTEK * 23. 11. 2017

* maš.: J.K., P.K.

* Klemen I., papež, mučenec * Kolumban, opat

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + PAVLIČEVE

PETEK * 24. 11. 2017

* Andrej Dung-Lac, duhovnik in drugi vietnamski m.

POLZELA 17.00 … za + Milana FUŽIRJA in Franca ter Štefanijo

SOBOTA * 25. 11. 2017
ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

NEDELJA

*

+
+
+
+

* Katarina Aleksandrijska, dev., muč. * Beatrika, r.

Venčeslava TRATNIKA
Katico CVETKO in Anđelo VRBANIČ (obl.)
Kristino NÓVAK in dvojne starše
Matija TURNŠKA
* maš.: J.K., J.B., G.B.

26. 11. 2017 * JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Marijo in Antona ŽELEZNIKA (obl.)
+ Angelo, Franca in Antona TOMINŠKA
+ Rudija JEROMLA
* maš.: J.K., V.A., P.K.
+ Franca (obl.) in Katarino POLAK
+ Ludvika in Angelo CIZEJ
+ Maksa GERŠAKA (obl.)
+ Branka MIKLAVŽINA
* maš.: J.K., P.K., S.P., G.B.

OBVESTILA - VABILA

V torek, 21. novembra ob 17. uri bo
v Novem Kloštru duhovna obnova
za ženske.
V soboto, 25. novembra ob 18. uri bo
pri sv. Danijelu v Celju somaševanje ob
obletnici posvetitve celjske stolnice.
V soboto, 25. novembra ob 17. uri na
Polzeli in v nedeljo, 26. novembra ob
9. uri v Andražu bosta praznovanji
zakonskih jubilantov. Istočasno pa
bodo pevci proslavili svojo zavetnico
sv. Cecilijo.
V nedeljo, 26. novembra bo polzelska
Karitas že ponujala adventne venčke.
Dar, ki ga boste namenili za ta simbol
prihajajočega božičnega praznika bo
šel v dobrodelne namene.
Miklavž bo otroke v Andražu obiskal
v torek, 5. decembra ob 16. uri. Prijave bosta angelčka zbirala v nedeljo,
26. novembra po maši v zakristiji.
Prispevek za enega otroka je 10 €.
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: Mešič, Andraž 16/a, Pižorn,
Andraž 17/a, Verdev, Andraž 17.
Polzela: Ločica ob Savinji.

DUHOVNA OBNOVA

V soboto, 25. novembra ob 9. uri se bo
v Škofijskem domu Vrbje pričela duhovna obnova za sodelavce Karitas,
vse, ki v župniji skrbijo za pogostitve
in gospodinjstvo, izredne delivce
obhajila, stalne diakone in vse druge
župnijske sodelavce. Zaradi lažje organizacije in kosila prosijo za prijave
do 23. novembra na 051 278 482.
IZOBRAŽEVANJE

Slovensko Cecilijino društvo vabi v
soboto, 25. novembra v Dom sv. Jožef,
Celje vse, ki ste tako ali drugače povezani z glasbo na tradicionalno letno
strokovno srečanje »Dan slovenskih
cerkvenih glasbenikov«. Zbiranje do
9. ure, klep po koncertu ob 16. uri.
Prijave do vključno 21. novembra z
navadno ali e-pošto info@scd.si. Prijavnina 25 € za člane in 35 € za druge.
Vključuje udeležbo, gradiva ter kosilo
in okrepčilo med odmori. Informacije
info@scd.si, 031/879281.
V soboto, 25. novembra od 9.30 do
12.30 bo v Domu sv. Jožefa Celje delavnica krašenja cerkva – liturgični
del. Okrasitev Cerkve je zagotovo več
kakor le obč utek za cvetje na mizi.
Zahteva pravi odnos do liturgič nega
prostora in bogoslužja, hkrati pa je
lahko izredno lepa molitev. Voditelj:
Jože Planinšek CM. Prosijo za prijave
na 059-073-800 ali info@jozef.si
KULTURA

To nedeljo, 19. novembra bo v parku
pred Kulturnim domom na Polzeli
srečanje krajanov s še vedno aktualnim naslovom 'Martinovanje'.

