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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ko pride Sin človekov
v svojem veličastvu in
vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol
svojega veličastva.
Pred njim bodo zbrani
vsi narodi in ločil bo
ene od drugih,
kakor pastir loči
ovce od kozlov.
Ovce bo postavil
na svojo desnico,
kozle pa na levico.«
(Mt 25, 31-33)

Če so hudobni kaznovani v skladu s
pravičnostjo, so dobri nagrajeni v
skladu z milostjo. Zakaj četudi bi
opravili nešteta dobra dela, bi bila
še vedno velikodušnost milosti tista,
ki bi jim za to malo in skromno
pomoč dala v zameno tako velika
nebesa, večno kraljestvo in slavo.
Zato delajmo dobro in brez vsakega
dvoma upajmo,
da nam bo
Gospod dal
Neskončno
veselje ...
sv. Krizostom

Dejstvo je da bo pri poslednji sodbi
vsakdo obravnavan osebno. Mejo
med pravičnimi in pogubljenimi pa
bo jasno začrtala ljubezen. Vsakdo se
bo našel na tisti strani, za katero se
je sam odločil. Sodnikove besede, da
morajo pogubljeni proč izpred njega,
izražajo nepremostljivost obeh strani.
Večni ogenj je nezaceljiva rana srca,
ki je bilo ustvarjeno za druge, a se je
zakrknilo in obrnilo vase. Zakaj? –
Večna skrivnost!
Nekoč je živel človek, ki se je o njem
govorilo, da je brez srca. Mislil je samo
nase in veroval samo vase. Z obema

nogama je teptal človeške in Božje
zapovedi. Dobrine sveta je užival sam,
užival obilno, užival brezobzirno. Ko
so mu rekli, da je takšno življenje
grešno, je odvrnil, da se požvižga
na Boga in na hudiča. – Umrl je in
se kmalu zatem zbudil na nekakšni
ravnici. Nikjer nikogar. Zakašljal je
in počakal. Nič. Zaklical je, če je kje
kdo. Spet nič. Polotil se ga je nemir.
Vstal je in se začel razgledovati. Na
vse strani do obzorja pusta praznota.
Begal je sem ter tja in vpil: »Če si kje
kdo, oglasi se!« Nikjer nobenega
odziva, nobenega odmeva. Gluhi
molk, smrtna tišina. Postalo ga je
strah. Začel je divjati in tuliti: »Nočem
biti tukaj!« Tu je grozno. Znorel bom
od te praznote in osame.« – Glas, ki
je bil popolnoma enak njegovemu,
ga je vprašal: »Ali hočeš v nebesa,
med angele in svetnike?« – »Nikakor
ne! Njihove družbe ne bi prenesel.
Rajši grem v pekel.« – »Ja, kje pa
misliš, da si?« – »Če sem v peklu, bi
pa moral biti vsaj hudič nekje, ne pa
da sem sam.« - »Ali se nisi nekoč nanj
požvižgal?«
Nepredstavljiva je lahko samota, brez
ljubezni sočloveka in Boga. Vsak dan
znova se trudimo, da nas bo Ljubezen
poslednji dan pripeljala v večno srečo.
Po: Beseda da Besedo

POSLEDNJA SODBA

Moje srečanje
s Kristusom
Ljubitelji umetnosti z vsega sveta se ustavljajo ure in ure pred

Michelangelovo Poslednjo sodbo na
prednji steni Sikstinske kapele v Vatikanu. Veliki umetnik je v svoji starosti,
poln vere in genialne ustvarjalnosti,
vdihnil v mrtvo steno veličastnosti
in grozoto vstajenja mrtvih ter poslednjega obračuna med učlovečenim
Bogom Kristusom in vesoljnim človeštvom.
Tudi človek, ki nima nikakršne vere,
se mora ob tej sliki zdrzniti. Umetnina
ga sili, da gre sam vase, razmišlja o
smislu svojega bivanja, o začetku svoje
poti, še bolj pa o njenem koncu, kamor
nezadržno z vsakim dnem polzi.
In kakšno bo moje srečanje s Kristusom?
Kristusova pripoved o vesoljni sodbi
(Mt 25,31–46), ki smo ji prisluhnili
v evangelijskem odlomku na to nedeljo, naj bi vsakogar spremljala v
vsakdanje življenje in naj bi mu
pomagala pogosto odpirati knjigo
življenja – evangelij na vseh straneh.
Poln je namreč vsakršnih vzpodbud
za dobro. Kdor bo namreč celostno
Kristusovo blagovest nosil v srcu in
jo presejal v vsakdanje življenje, tisti
bo z lahkim korakom stopil na Kristusovo desnico, ko se bodo oglasile
angelske trombe in priklicale k veliki
sodni obravnavi vse žive in mrtve.
Če bomo tako živeli, potem naše srečanje s Kristusom ne bo zastrašujoča
podoba, temveč še ena radost več,
ki nas bo vodila v večno kraljestvo
sreče in radosti.
Po: S. Janežiču

26. 11. – 03. 12.

NEDELJA

*

26. 11. 2017 * JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

POLZELA 7.00 * ANDRAŽ 9.00 * POLZELA 10.30

PONEDELJEK * 27. 11. 2017

* Modest in Virgil, šk., ap. Karantanije

POLZELA 7.00 … za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško
… za + Albina KUHARJA
POLZELA 15.30 … za + Matija TAVČER (pogrebna)

TOREK * 28. 11. 2017

* maš.: J.K., P.K.

* Katarina Laboure, red., vidkinja * Jakob iz Marke

POLZELA 17.00 … za + Ano VASLE, Nejčija, Štefana, Štefko VASLE
… za + Marijo in Franca GRADIČA
* maš.: J.K., G.B.

SREDA * 29. 11. 2017

* Filomen, mučenec * Radogost, škof

POLZELA 7.00 … za + Marijo in Štefana URANJEKA
… za + Marijo in Antona SVETKO
… za + Ivana in Terezijo KOLŠEK

* maš.: J.K., P.K., G.B.

ČETRTEK * 30. 11. 2017
ANDRAŽ 16.00
POLZELA 16.30
POLZELA 17.00

POLZELA 17.25

…
…
…
…
…
…
…

* Andrej, apostol, zavetnik župnije Andraž
za + Antona KUŽNIKA in vse TRATNIKOVE
za + Franja KARAMARKA
* maš.: J.K., A.Š.
adoracija pred Najsvetejšim
za + Andreja in Rozalijo KORBER
za + Danijela HROVATA
za + Antona MEŠIČA
* maš.: J.K., J.B., G.B.
molitev za duhovne poklice, blagoslov z Najsvetejšim

PETEK * 01. 12. 2017
1

* Edmund Campion, mučenec * prvi v mesecu

ANDRAŽ 15.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 16.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 17.00 … za + Jožefo JELEN (30. dan)
… v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA * 02. 12. 2017
1

1

* Bibijana (Vivijana), mučenka * prva v mesecu

ANDRAŽ 15.00 … za + Ivana VERDEVA
… za rudarje (škof)
POLZELA 17.00 … za + Fani (obl.) in Antona TEVŽIČA

NEDELJA

*

* maš.: J.K., J.B.

* maš.: S.L., J.K.

03. 12. 2017 * 1. ADVENTNA * NEDELJA KARITAS

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Silvo, Jožeta, Nežko, Venčeslava TRATNIKA, brata, starše TURNŠEK
+ Marijo in Andreja VAŠLA, vse ZAGORIČNIKOVE
+ Andreja, Ano MEŠIČ
+ Andreja, Ano SITAR
* maš.: J.P., J.K., Š.D., G.B.
+ Antonijo, Ivana OŽIRJA, Angelo, Ivana TAJNŠKA, Romano PETEK
+ Marijo VODUŠEK (30. dan)
+ Karla KUNSTEKA (obl.)
* maš.: J.K., P.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 26. novembra ob 9. uri bo
v Andražu praznovanje zakonskih
jubilejev. Zahvala tudi pevcem.
V sredo, 29. novembra bo romanje
sodelavcev Karitas na Ponikvo. Ob
11. uri bo molitveno bogoslužje ob
12. uri pa sv. maša, ki jo bo daroval
predsednik Slovenske karitas, nadškof msgr. Alojzij Cvikl.
V sredo, 29. novembra ob 20. uri bo
v Dvorani Golovec Celje Dobrodelni
koncert 'Klic dobrote' (z neposrednim
prenosom na 1. programu TV SLO,
Radiu Slovenija in Radiu Ognjišče).
Vstopnice za večerni koncert so na
voljo na Slovenski karitas (01 300 59
60, info@karitas.si) in vseh škofijskih
Karitas. Vabljeni!
Petek in sobota sta prva v mesecu. V
četrtek molimo za duhovne poklice.
V soboto, 2. decembra ob 15. uri bo v
čast sv. Barbari, zavetnici rudarjev, v
cerkvi sv. Andreja v Andražu maša
za rudarje. Daroval jo bo škof, msgr.
dr. Stanislav Lipovšek. Vabljeni vsi!
V nedeljo, 3. decembra bo zaključek
tedna Karitas. Geslo: 'Kje sem doma'.
Bogoslužje bodo pripravili sodelavci
Karitas. Mašna nabirka bo namenjena
Župnijski in Škofijski karitas. Hvala!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Meh, Andraž 7/a, Rebernik,
Andraž 8/a, Miklavc, Andraž 119/a.
Polzela: Polzela II.

ANDREJEVO

V četrtek, 30. novembra: sv. Andrej.
Maša v Andražu ob 16. uri. V nedeljo,
3. decembra župnijsko praznovanje.
DUHOVNA OBNOVA

V soboto, 2. decembra od 9.30 do 13.00
bo v Domu sv. Jožefa Celje adventna
duhovna obnova, ki jo bo vodil upokojeni nadškof, msgr. Alojzij Uran. Prijave na 059 073 800 ali info@jozef.si.
ADVENTNA DELAVNICA

V petek, 1. decembra ob 17.30 bo v
prostorih gasilskega doma Andraž
delavnica izdelave adventnih venčkov
in novoletnih aranžmajev. Vodila jo
bo strokovna sodelavka, nekdanja
krajanka, ga. Maja Terglav. S seboj
prinesite zelenje in potreben material (obroče, sveče, okraske, žico,
škarje in drugo). Za lažjo organizacijo
udeležbo potrdite do četrtka, 30. novembra, na tel. št.: 051-307-032
KULTURA

V nedeljo, 3. decembra ob 15. uri bo v
Domu krajanov Andražu gledališka
predstava, komedija: 'Policijska postaja'. Dogodek je ob dnevu odprtih
vrat kulture, zato bo vstop prost.
MIKLAVŽEVANJE

Miklavž bo otroke v Andražu obiskal
v torek, 5. decembra ob 16. uri, na
Polzeli pa ob 17. uri. Za prijave se
starši oglasite v zakristiji cerkve sv.
Andreja (to nedeljo, 26. decembra),
na Polzeli pa v župnijski pisarni ali
kako drugače (v času do dogodka).
K darežljivosti vabljeni tudi drugi!

