Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
18. november
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj bodo videli Sina
človekovega priti na oblakih
z veliko močjo in slavo.
Takrat bo poslal angele in zbral
svoje izvoljene od štirih vetrov,
od konca zemlje do konca neba.
Resnično, povem vam:
Ta rod nikakor ne bo prešel,
dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla,
moje besede pa
nikakor ne bodo prešle.«
(Mr 13,26-27.30-31)

O Bog, prosim te, daj razočaranim luč,
da bodo videl globoko temo skušnjave.
Podeli jim svojo ljubezen, da bodo
mogli vsaj malo spoznati bogastvo,
ki si jim ga pripravil. Podari jim
Svetega Duha, da bodo uvideli,
da jih potrebuješ in ljubiš,
da ima njihovo življenje
še vedno smisel
in da jih drugi
potrebujejo.
Podeli jim upanje
za prihodnost.
Pomagaj jim živeti
Amen.

Vsa narava se počasi pripravlja na
zimsko spanje. Vsak človek, ki razmišlja, pomisli na svoj konec in ob
koncu liturgičnega leta ne moremo
mimo te resnice.
Kdo ne želi doseči svojega končnega
cilja? Toda najprej nam bo potrebno
priti na jasno, kaj ta cilj sploh je oz.
kje se ta cilj nahaja.
Za vernike ni dvoma: zemljo in vse,
kar je na njej, čaka konec. Vsakega
človeka čaka smrt in takoj po smrti
je Božja sodba, ki bo končno potrjena
po vstajenju ob koncu sveta. O tem

govori prerok Danijel, prav tako evangelist Marko in na svoj način tudi
pismo Hebrejcem.
Evangelij ni oznanilo, ki bi nas hotelo
strašiti, marveč je Jezus prišel, da bi
nam pomagal in dal pogum. Njegovo
oznanilo se ne nanaša na kakšne svetovne katastrofe in nesreče, ampak na
nas, na vsakega posameznika izmed
nas, na naše življenje. Ni nam treba
dolgo premišljevati in v svojem življenju bomo našli trenutke, krize, ki
so bile za nas, kot bi bil »konec sveta«.
Te nesreče so nam vedno pred očmi
in nas bolj težijo kot kašen potres, o
katerem beremo v medijih.

....................

Verovati in zaupati vedno
pomeni, da se iz dvoma
vržemo v zaupanje.
Določene velike obljube, ki so nam bile
dane, lahko čisto mirno postavljamo
pod vprašaj. S tem se razvija določen
nivo skepse do praznih besed. Poleg
tega je vedno pametno, da se vprašam, kakšni bi lahko bili dobri razlogi
za določeno vedenje ali prepričanje.
Obstaja pa tudi nezdrav in nevaren
dvom. Dvom se lahko skrivaj zarije v
nas. Ali pa nas preplavi. Ta občutek je
lahko mučen in nas dela nesrečne. Začnemo dvomiti v vse besede, ki nam
jih drugi izrečejo. Dvomimo, ali lahko
drugemu res zaupamo. Dvomimo v
dobro prihodnost in ne moremo več
verjeti, da se lahko življenje še obrne
na bolje. Dvomimo celo v veri. Naenkrat se nam zaupanje ne zdi več mogoče.
Tovrstni dvom nas lahko notranje raztrga in nas pahne v obup.

Samo nekaj primerov: Mislili smo, da
je v zakonu vse v redu. Mož in žena
sta se dobro razumela, toda kar naenkrat zapusti mož ženo ali žena moža.
Za tistega, ki ni nič slutil, je to kot »konec sveta«. Ali pa otroci, o katerih so
starši mislili, da so dobro vzgojeni,
zapustijo družino, pozabijo na starše
Ne boj se svojega dvoma. Nikoli ni poin hodijo po slabih poteh.
Tako lahko vsak doživi, da se življenj- polnega zagotovila, da je tvoja vera
resnična, da besede drugih ljudi držijo,
ska sreča razblini v nič. Vse življenje
da lahko zaupaš temu možu ali ženi.
se lahko uniči, tako nam govori evanVerjeti in zaupati vedno pomeni: vreči
gelij. Se zlomi kot steklo, zgine kot se iz obupa v zaupanje.
jutranja megla, izgine kot sanje. Celo
svet, vse, kar vidimo okrog sebe, sonce, Zato: Skoči! Poskusi enkrat preprosto
zvezde, vse bo izginilo, bo prešlo. Na zaupati. Prestavi svoj dvom na jutri.
to se ne smemo zanašati. Kaj bo potem Danes pa ravnaj preprosto tako, kot
da temu človeku zaupaš, kot da lahko
ostalo, na kaj se lahko opremo?
verjameš besedam Svetega pisma, kot
Jezus jasno poudari: »… Moje besede da je Bog s svojimi izreki res tu. Če se
pa ne bodo prešle.« Njegova obljuba, boš boril proti svojemu dvomu, bo poda nas ljubi in je z nami, ostane ve- stajal le večji. Če ga dopustiš, te bo
komaj! Na to se lahko zanesemo!
dvom vodil v razumno vero. Zaupaj!
Po: T. Kompare, Bogoslužno leto B

Anselm Grün

18.11..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

19.11..

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana BRUNŠKA, vse JURJEVČEVE
+ Ano MAJHENIČ, Ferda, Otmarja
+ Marijo in Ivana ANCLINA, za zdravje
* J.K., S.P., V.A.
+ Leopolda RANČIGAJA in vse RANČIGAJEVE
+ Angelo, Alojza, Ljudmilo HOJNIK
+ Ivana, Tilčko ŽOLNIR
+ Jožefo, Franca JELENA
* maš.: J.K., G.B., A.Š., V.A.
* Matilda, redovnica, mistikinja, Anastazij II, pp.

7.00 … za + Marijo JERŠIČ, vse JERŠIČEVE

TOREK
POLZELA

21.11..

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za
10.30 … za
… za
… za
… za

PONEDELJEK
POLZELA

20.11..

* 33. MED LETOM * Posvetitev bazilike sv. P. in P.

* Edmund, kralj * Bazilij, škof, muč. * Marija Fortunata
17.00 … za + Enjo ŠTRAJHAR OCVIRK
… za + Alojza SATLERJA
… za + Adelo JESENEK
* maš.: J.K., A.Š., S.P.

SREDA

* Darovanje Device Marije * Maver Poreški, škof, muč.

POLZELA 7.00 … za + Karlija ZAVRŠNIKA
POLZELA 16.00 … za + Vero KUNSTEK r. ŽNIDAR (pogrebna)
22.11..

ČETRTEK

* Cecilija (Cilka), devica, mučenka * Ananija, muč.

ANDRAŽ 16.00 … za + Janka PRAPROTNIKA
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Matija TURNŠKA
23.11..

PETEK

24.11..

SOBOTA

25.11..

NEDELJA

* Klemen I., papež, muč. * Kolumban, opat, irski misionar
ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana, Ivanko (obl.) SKAZA, vse GERLOVŠEKOVE
… za + Jožefo, Nandija KRKA, vse BELOGLAVČEVE J.K., G.B.
POLZELA 17.00 … za + Branka MIKLAVŽINA (obl.)
… za + Primoža LUPŠA (30. dan)
* maš.: J.K., S.P.
* Andrej Dung-Lac, duh. in drugi viet. muč. * Flora (Cvetka)
POLZELA 17.00 … za + Katico (obl.), Zlatka CVETKA, Magdo VRBANIČ
… za + Janka ŽURBIJA
* maš.: J.K., V.A.

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

* JEZUS KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za
10.30 … za
… za
… za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Martina SMREKARJA
+ Vinka MELANŠKA (obl.)
+ Rudija JEROMLA
* maš.: J.K., S.P., V.A.
+ Mirka (obl.), Terezijo FAJDIGA
+ Angelo, Ludvika CIZEJA
+ Franca POLAKA (obl.), Katarino
+ Matija TAVČERJA (obl.)
+ Alojzijo POTEKO
* maš.: J.K., G.B., A.Š., V.A., S.P.

OBVESTILA - VABILA

TEDEN KARITAS

Bliža se Teden Karitas. Potekal bo od
ponedeljka, 26. novembra, do nedelje
Karitas, 2. decembra. Geslo: »Mladost
iz korenin modrosti«. Osrednja dogodka: sreda, 28. novembra romanje
prostovoljcev in sodelavcev Karitas
na slomškovo Ponikvo, ob 11. uri:
sreda, 28. novembra dobrodelni konV soboto, 24. novembra ob 17.00 bo cert Klic dobrote za družine v stiski,
v župnijski cerkvi na Polzeli srečanje ob 20. uri v dvorani Golovec v Celju.
zakoncev jubilantov (5., 10., 15., 20. 25.
itd. obletnica). Praznovali bodo tudi KONCERT
pevci in organisti.
V soboto, 24. novembra ob 18. uri bo
V nedeljo, 25. novembra ob 9. uri bo v Domu krajanov Andraž koncert
srečanje zakoncev jubilantov (5., 10., Mešanega pevskega zbora Andraž
ob 5. obletnici delovanja. Vabljeni!
15., 20. 25. itd. obletnica) v Andražu.
To nedeljo, 18. novembra je svetovni
dan ubogih in začetek tedna zaporov.
Moto slednjega je vrstica iz Heb 4,16:
»Bližajmo se z zaupnostjo, prestolu
milosti, da bomo dosegli usmiljenje
in našli milost, ki nam bo v pravem
trenutku pomagala.«

V nedeljo, 25. novembra bo s prazni- DUHOVNA OBNOVA
kom Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva V soboto, 24. novembra bo v Škofijsklep cerkvenega leta in začetek tedna skem domu v Vrbju duhovna obnova
Karitas: 'Mladost iz korenin modrosti.' za sodelavce dobrodelnih ustanov.
Ob 9. uri. Pripravlja g. Alojz Vicman.
V nedeljo, 25. novembra bo krščena
DRUGO
Ana P., Šešče. God: sv. Ana, 26. julij.
Ti si moj začetek in konec
»Jaz sem Alfa in Omega, Prvi in Zadnji,
začetek in konec.« (Raz 22,13)
Ti si moja alfa in omega,
moj prvi in zadnji, začetek in konec.
Bil si pred mojim začetkom
in boš po mojem koncu.
In med njima: včeraj, danes, jutri
si mi dan, in boš prihajal,
podarjal življenje, razdajal sebe.
Maranatha – Pridi, Gospod Jezus!
SKRB ZA CERKEV

V torek, 20. novembra bo v prostorih
Karitas v Celju od 10. do 11. ure brezplačno pravno svetovanje.
Zakaj se liturgija vsako leto ponavlja?
Kot vsako leto praznujemo rojstni
dan ali obletnico poroke, tako tudi
liturgija v letnem ritmu praznuje najpomembnejše krščanske odrešenjske
dogodke. Seveda z eno odločilno razliko: ves čas je Božji čas. »Spomini«
na Jezusovo sporočilo in življenje so
obenem srečanja z živim Bogom.
Katekizem katoliške Cerkve

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Blagotinšek, Dobrič 40, Zajc, Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo
Dobrič 38. Polzela: Ločica ob Savinji. in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.

