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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus je odgovóril:
'Moje kraljestvo ni od tega sveta.
Ko bi bilo moje kraljestvo
od tega sveta,
bi se moji služabniki bojevali,
da ne bi bil izročen Judom,
toda moje kraljestvo ni od tod.'
Pilat mu je rekel:
»Torej si ti vendarle kralj?«
Jezus je odgovóril:
»Ti praviš, da sem kralj.
Jaz sem zato rojen in sem
prišel na svet zato, da
pričujem za resnico. Kdor je iz
resnice, posluša moj glas.«
(Jn 18,36-37)

Zahvaljujemo se ti za kraljestvo miru,
resnice in ljubezni, za kraljestvo,
ki ni od tega sveta. Tvoje glave ni
krasila krona iz draguljev;
s trnjem so ti prebadali čelo.
Ti pa si rekel: Da, kralj sem ...
Kralj časnega in
večnega bivanja,
kralj vsega živega.
Bodi zahvaljen
zaradi dobrote,
zaradi svete mane.

Kraljev in cesarjev je vedno manj, saj
jih imajo samo v nekaterih državah.
Svet jih je pospravil v muzeje, sijajne
grobnice in arhive. Ljudstvo pa si je
izbralo demokracijo in vlada samo
sebi.
Zdi se pa, da se dandanes nekakšni
»kralji« in »cesarji« vračajo v drugačni preobleki. Uživajo celo večjo
čast, še več podložnikov se jim klanja
in še lepše kraljevske palače si privoščijo. Med te preoblečene kralje
prištevam predvsem razne zvezdnike

popularne glasbe. Sto tisoči jim plaZAVOD A. M. S.
čujejo desetino, na koncertih pa od
V nedeljo, 2. decembra
navdušenja dvigajo roke, padajo v
bomo darovali za Zatrans in v nezavest. Nekaj podobnega
vod A. M. Slomška v
bi lahko rekli o nekaterih vrhunskih
športnikih, filmskih zvezdah, politikih, Mariboru. V zadnji številki Družine je
ki jim godi, da se zanje ljudstvo nav- intervju z direktorjem, dr. Ivanom Janezom Štuhecem, ki govori prav o tej
dušuje. Kralji v novi preobleki.
tematiki. Na novinarjevo vprašanje zaZdi se torej, da tudi človek sredi zlate kaj krajevna Cerkev sploh potrebuje
demokracije potrebuje kralje; potre- ustanovo, kot je Zavoda A. M. Slomška,
buje nekoga, ki ga skoraj po Božje ali ni to zanjo le strošek, ki bi se ga bilo
časti, obožuje in mu služi. V človeku v razmerah »prisilne poravnave« najje silna potreba po češčenju. Nekoga bolje znebiti, Štuhec odgovori:
mora imeti na prestolu in ga častiti.
Če to ni Bog, je pač kakšen »bog«, ki Takšno mišljenje vlada tudi marsikje v
ima lahko različna imena: Razum, Cerkvi. A poglejmo stvari malce drugače:
Napredek, Kariera, Uspeh, Denar, Ali ni v današnjih razmerah Evropa in
Veliki jaz … veliko je kandidatov za Slovenija z njo vedno bolj misijonsko
področje? Enako bi se potem morali
prestol.
vprašati, zakaj pomagamo slovenskim
Po vsem tem se nam bo zdelo nadvse misijonarjem, da postavljajo šole in
nesodobno, da kristjani govorimo o zdravstvene ustanove v misijonih. Cerkev
Kristusu kot kralju. Tega najbrž ne je vedno skozi svojo celotno zgodovino
bi počeli, če ne bi bil Jezus sam tako imela tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, skozi katere je lahko izobraževala
jasno rekel o sebi: »Kralj sem.«
kristjane ne samo v veri, ampak v znaKo je to izrekel, ni sedel na sijajnem
nosti in veri. To usmeritev je potrdila
prestolu v zlatih oblačilih, ampak je
tudi zadnja škofovska sinoda o mladih.
stal kot obsojenec pred upraviteljem
Za nas je še toliko bolj pomembna, ker
Poncijem Pilatom.
slišim, da so v Rimu govorili o nujnosti
Kakšen kralj je torej? Odgovor izvemo, medgeneracijskega dialoga. Naš zavod
ko nadaljuje: »Moje kraljestvo ni od je bil, kolikor vem, prvi, ki je razvil koncept
tega sveta.« Vsi drugi kralji v zgo- medgeneracijske ustanove prav na preddovini so bili in so še vedno od tega postavki, da v sodobni družbi getoizirasveta in za ta svet. Ljudje jim morajo mo mlado in staro generacijo: prvo v
služiti, streči in dajati. On pa pravi: šolske megasisteme, drugo v domove
»Nisem prišel, da bi mi stregli, ampak za ostarele in bolnišnice. To je bil povod
da bi jaz stregel in dal svoje življenje za razmislek, da iz našega zavoda nareza vse.« To torej pomeni, da ni od tega dimo center, v katerem bi se različne
sveta. Služiti, streči, darovati se – te generacije srečevale v vsakdanjem živreči zares niso od tega sveta. Prese- ljenju in se preko vzajemne komunikagajo ga.
Po: Ozare – TV Slovenija, 1994 cije vrednostno izpopolnjevale.
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26.11..

* Obletnica posvetitve celjske stolnice

7.00 … za + Maksa GERŠAKA (obl.) in njegove starše
* Modest in Virgil, apostola Karantanije * Bronislav
16.00 … za + Zvoneta OŽIRJA
17.00 … za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško
… za + Milana VASLETA
* maš.:

J.K., S.P.

SREDA
POLZELA
ŠENEK

29.11..

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.
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9.00 …
…
…
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…
…
…
…

* Katarina Laboure, redovnica * Jakob iz Marke, frančiškan
7.00 … za + Vero KUNSTEK r. ŽNIDAR (8. dan)
10.00 … v dober namen

ČETRTEK

* Filemon, mučenec * Radogost, škof * Saturnin, muč.

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Marijo, Franca, Marjana GRADIČA, Marijo VOGA
… za + Marijo in Štefana URANJEKA
* maš.: J.K., S.P.
30.11..

PETEK
ANDRAŽ
POLZELA

* Andrej, apostol * Friderik, eremit * Janez iz Vercelija
16.00 … za + omenjene 1. novembra v 'spominih'
17.00 … za + Andreja in Rozalijo KORBER
… za + Stanislava ROMIHA
… za + Marijo OŽIR (8. dan)
* maš.:

1.12..

SOBOTA

2.12..

NEDELJA

J.K., S.P., V.A.

* Edmund Campion, mučenec * Karel de Foucauld, red
POLZELA 8.30 … po namenu romarjev
* maš.: škof Stanislav
ANDRAŽ 15.00 … za rudarje
POLZELA 17.00 … za + Janka SERDONERJA (1. obl.), Stanka NOVAKA ml.
* maš.: J.K., S.P.
… za + Ano in Franca ZAVRŠNIKA

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* 1. ADVENTNA - ANDREJEVA - KARITAS * Bibijana

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona TOMINŠKA, v zahvalo
+ Andreja, Marijo VAŠL, vse ZAGORČNIKOVE
+ Jakoba in Angelo REBERNIK
+ Andreja in Ano MEŠIČ
* maš.: I.J.Š., S.P., V.A., J.K.
+ Ksenijo KUPEC (30. dan)
+ Jurija SLATINJEKA
* maš.: I.J.Š., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

TEDEN KARITAS

To nedeljo, 25. novembra ob 9. uri bo Začenjamo Teden Karitas. Potekal bo od
ponedeljka, 26. novembra, do nedelje
v Andražu srečanje zakoncev.
Karitas, 2. decembra. Geslo: »Mladost
To nedeljo, 25 novembra bo v cerkvi iz korenin modrosti«. Osrednja dosv. Danijela v Celju praznovanje ob godka: sreda, 28. novembra romanje
obletnici posvetitve celjske stolnice prostovoljcev in sodelavcev Karitas
in zahvalna maša ob upokojitvi škofa na slomškovo Ponikvo, ob 11. uri:
dr. Stanislava Lipovška. Ob 15. uri. sreda, 28. novembra dobrodelni konV sredo 28. novembra ob 18. uri bo cert Klic dobrote za družine v stiski,
v Novem Kloštru duhovna obnova za ob 20. uri v dvorani Golovec v Celju.
ženske (severni vhod).
Adventni venčki župnijske Karitas Polzela
V soboto, 1. decembra ob 15. uri bo
v prostorih gasilskega doma Andraž bodo na voljo to nedeljo 25. novembra
tradicionalna adventna delavnica za in prihodnjo nedeljo 2. decembra. Dar,
izdelovanje adventnih venčkov in ki ga boste namenili za ta simbol prinovoletnih aranžmajev. Voditeljica hajajočega božičnega praznika, bo šel
ga. Maja Terglav. S sabo prinesite v dobrodelne namene.
zelenje in potreben material (obroče, DOBRODELNOST
sveče, okraske, žico, škarje ipd.).
V nedeljo, 2. decembra bo Polzelo in
V soboto, 1. decembra od 9.30 do 13. Andraž obiskal dr. Ivan Janez Štuhec
ure vabljeni v Dom sv. Jožefa Celje na s posebno nalogo. Zbiral bo finančna
kratko adventno duhovno obnovo. sredstva za odkup Zavoda A. M. SlomVodil jo bo upokojeni ljubljanski nad- ška, katerega hišo so pred leti zasegle
škof, Alojzij Uran. Prijave na 059 073 banke upnice, čeprav s hipoteko ni
800 ali info@jozef.si.
bilo zavarovano nobeno njeno prejšnje posojilo. Hipoteka se je zgodila
MIKLAVŽEVANJE
šele potem, ko so banke ugotovile, da
Miklavž namerava tudi letos obiskati mariborska nadškofija posojil ne bo
otroke v župnijah Andraž in Polzela. mogla vrniti drugače kakor delno s
Starši, oglasite se in povejte, ali so se svojim premoženjem.
otroci trudili biti dobri. Miklavževanje O pomenu zavoda pričajo že številke:
bo v sredo, 5. decembra: v Andražu vrtec in jasli 100 otrok, dijaški dom
175 dijakov, škofijska gimnazija 332
ob 16. uri, na Polzeli ob 17. uri.
dijakov, OŠ montessori 66 učencev,
SKRB ZA CERKEV
Glasbena in baletna šola A. M. Slomška
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 280 učencev, zaposlenih 110 ljudi.
Andraž: Mešič, Andraž 16/a, Pižorn, Glede na to, da ne v Andražu in ne na
Andraž 17/a, Verdev, Andraž 17. Pol- Polzeli letos nismo imeli posebnih
zela: Ločica ob Savinji.
nabirk, darežljivost spodbujam.

