Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
10. november
Tel.: * 041 634 392 * 041 381 472 * 041 259 317

joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Čigava bo torej ta žena ob
vstajenju, kajti vseh sedem
jo je imelo za ženo?«
Jezus jim je rekel:
»Sinovi tega veka se ženijo in
možijo, tisti pa, ki so vredni,
da dosežejo oni vek
in vstajenje od mrtvih,
se ne bodo ne ženili ne
možile. Tudi umreti
ne bodo več mogli;
saj so enaki angelom
in so Božji sinovi,
ker so sinovi vstajenja.
(Lk 20,33-36)

..
Gospod, tukaj pred teboj stojimo in se
ti izročamo. Ustnice, ki te molijo,
naj tudi zunaj cerkve
oznanjajo tvojo dobroto …
Ušesa, ki so te slišala,
naj te slišijo po ljudeh,
ki nam jih pošiljaš …
Gospod, hvala ti,
ker nas imaš rad
in nas prejemaš.
Amen.

V tem mesecu se je gotovo vsak od
nas ustavil in pomudil tudi na kraju,
ki je svet in skrivnosten. O njem naš
pesnik Župančič poje: »Tihi, skrivnostni tisti so hrami …« Tam človek
utihne in gre vsaj za nekaj minut vase.
Misel poleti v preteklost, spomin
oživi na ljubljeni obraz, na dragega
človeka.
Jesen je tako čas, ko se marsikdo ustavi in zamisli: Kam grem, kakšna
prihodnost je pred menoj in od kod
prihajam? Kdo sem?

Človekovo življenje je odprto v dve
V BOGU ŽIVIMO
smeri, v dve skrivnosti. Pred rojstvom
Bog pa ni Bog mrtvih,
in po smrti – na obeh koncih smo
ampak živih, kajti njemu
pogreznjeni v nepoznano, v skrivvsi živijo. (Lk 20,38)
nost, v večnost, iz katere smo izšli
in v večnost, v katero gremo. Ali pa »Otroci nebes in vstajenja« niso
morda iz enega niča v drugi nič?
redki izbranci, temveč so vsi možje
»Ničesar ni, samo tema,« pravijo ne- in žene, saj je zveličanje, ki ga je
kateri. Spoštovanja vredno mnenje prinesel Jezus za vsakega od nas. In
– kdor ga prenese, kdor lahko z njim življenje sinov vstajenja bo podobno
živi. Ima pa eno pomanjkljivost, ki življenju angelov (Lk 20,36), torej
je v tem, da mu manjkajo dokazi. vse potopljeno v svetlobo Boga, vse
posvečeno njegovi slavi, v večnosti
Domnevam, da bo takšen človek ,polni veselja in miru.
prisluhnil, če bo slišal, da je nekdo,
ki ga ima mnogo ljudi na tem svetu Toda pozor! Vstajenje ni samo
za Božjega Sina, pred več kot dva dejstvo, da bomo vstali po smrti,
tisoč leti govoril o nekem drugem, ampak je nova zvrst življenja, ki ga
prihodnjem veku in o vstajenju od okušamo že danes, torej je zmaga
mrtvih. Kako je že rekel? »Tisti, ki nad ničem, ki jo že lahko okušamo.
dosežejo oni svet, ne morejo več Vstajenje je temelj krščanske vere in
umreti. Enaki so angelom, saj so upanja!
Božji otroci in jih čaka vstajenje. Če ne bi bilo sklicevanja na raj in na
Da, mrtvi bodo vstali. Kajti Bog ni večno življenje, bi krščanstvo bilo
Bog mrtvih, ampak živih. Njemu vsi skrčeno na etiko in na življenjsko
živijo. Jaz sem vstajenje in življenje. filozofijo. Nasprotno pa sporočilo
Kdor vame veruje, vekomaj ne bo krščanske vere prihaja iz nebes, je
umrl.«
od Boga razodeto in gre onkraj tega
Onstran torej le nista samo tema in sveta. Verovati v vstajenje je
pogreznitev v nič. Pa pravijo: Nihče bistvenega pomena, da vsako naše
se ni vrnil, da bi povedal. Pač, nekdo dejanje krščanske ljubezni ne bo
se je vrnil, živ se je vrnil iz predora kratkotrajno in bi imelo namen
smrti. Zanimivo je, da sprva celo nje- samo v sebi, temveč da postane
govi najbližji prijatelji niso mogli seme, ki bo vzklilo v Božjem vrtu in
verjeti lastnim očem. Toda od tiste bo rodilo sadove večnega življenja.
Povzeto po: radio.ognjisce.si
prve velike noči je vse drugače. Zadnja postaja – cilj na koncu predora
je znan.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1995 Samo življenje, ki ga živimo za druge,
je vredno življenje.
(Albert Einstein)

10.11..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
VIMPERK
11.11..

* 32. MED LETOM * Leon Veliki, papež

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Martina, Justino in Nado GABERŠEK
… za + Martina UMBREHTA in Mileno BLAGOTINŠEK
… za + Marijo ČRETNIK (obl.) in Franca
… za + Martina SMREKARJA
… za + Jožefa SITARJA
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž, G.B., Š.D.
10.30 … za + Mirka in Faniko PAVIČ (obl.)
… za + Mateja ZMRZLAKA (obl.)
* maš.: J.K., G.B.
15.00 … po namenu

PONEDELJEK

* Martin (Davorin) iz Toursa, škof

ANDRAŽ 16.00 … za + Martino in Branka BLAGOTINŠKA
POLZELA 17.00 … za + Jožico in Ignaca ROMIHA
… za + Martina SKOKA
12.11..

TOREK

* maš.: ..., D.Ž.

* Jozafat Kunčevič, škof, mučenec * Emilijan (Milan)

POLZELA 17.00 … za + Slavka, Ivanko VAŠL, HOJNIKOVE, BLAŽIČEVE
13.11..

SREDA
POLZELA

14.11..

* Stanislav Kostka, redovnik * Brikcij, škof

7.00 … za + Anico in Stanka KOŠECA

ČETRTEK

* Lovrenc Irski, škof * Nikolaj Tavelič, mučenec

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim, spovedovanje
POLZELA 17.00 … za + Elizabeto PALIR (30. dan)
… za + Jožefa PFEIFERJA (8. dan)
… za + Roberta SEŠLA (7. dan)
… po maši: molitev za duhovne poklice
15.11..

PETEK

* maš.: ..., A.Š., J.K.

* Albert Veliki, škof, cerkveni učitelj * Leopold, knez

POLZELA 17.00 … za + Ivano SVETKO
… za rodbino KOS
* maš.:
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana BRUNŠKA (obl.) in vse JURJEVČEVE
16.11..

SOBOTA

* Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda (Jedrt, Jerica)

POLZELA 17.00 … za + Ljudmilo in Ladka KOLENCA
… za + Marjeto ZUPAN (30. dan)
17.11..

..., J.K.

NEDELJA

* maš.: ..., Š.D.

* 33. MED LETOM * Elizabeta Ogrska, redovnica

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivanko SKAZA (obl.) in sestro Betko
POLZELA 10.30 … za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR
… za + Vero KUNSTEK (obl.)
* maš.:

..., A.Š., D.Ž.

OBVESTILA - VABILA

Zaradi daljše župnikove odsotnosti
za urejanje župnijskih zadev (maše,
krsti, poroke, pogrebi, potrdila itd.
pokličite na eno izmed tel. številk:
g. dekan Mirko Škoflek, Šempeter 041 634 392; predsednik ŽPS Marko
Slokar - 041 381 472; cerkovnik
Drago Stropnik - 041 259 317.

SREČANJI ZAKONCEV

V soboto, 23. novembra ob 17.00 bo v
župnijski cerkvi na Polzeli srečanje
zakoncev jubilantov (5., 10., 15., 20. 25.
itd. obletnica). Prosimo za prijave, oz.
za sporočilo, da se nameravate maše
in srečanja po njej udeležiti.

V nedeljo, 24. novembra ob 9. uri bo
srečanje zakoncev jubilantov (5., 10.,
15., 20. 25. itd. obletnica) v Andražu.
To nedeljo, 10. novembra ob 15. uri bo Tudi tu bo po maši krajše druženje v
maša na Vimperku. (sv. Martin).
župnišču, zato sporočite prisotnost.
V sredo, 13. novembra ob 19. uri bo DUHOVNA OBNOVA
v župnišču sestanek ožjih župnijskih V soboto, 23. novembra ob 9. uri bo
sodelavcev. Srečali se bodo z dekanom, v Škofijske domu v Vrbju pri Žalcu
g. Mirkom Škoflekom.
duhovna obnova za sodelavce dobrodelnih skupin, izrednih delivcev obhaV četrtek, 14. novembra ob 18. uri bo jila in župnijske gospodinje. Vodil jo
na Polzeli srečanje zakonske skupine. bo br. Jaro Kneževič OFM Cap.
V nedeljo, 17. novembra bosta krščena EVROPSKO SREČANJE MLADIH
Bine K., Podvin pri Polzeli in Lukas As- Od 28. decembra do 1. januarja v poljtor D., Polzela. (sv. Albin, sv. Luka).
skem mestu Vroclav poteka Evropsko
srečanje mladih - romanje zaupanja na
SVETNIŠKA MISEL
zemlji, ki v preprostem življenju in v
Dragi moji, glejte, krščanski človek taizéjskem duhu združuje mlade že več
nima svojih zakladov na zemlji, ampak desetletij. Mladi se lahko prijavijo v
v nebesih. Zato moramo vso pozornost pripravljalno ekipo. To pomeni, da
usmeriti tja, kjer je naš zaklad. (Vianej) pomagajo pri organizaciji dogodka na
Poljskem. Na srečanje se odpravijo dan
Pot začenjamo od Boga, da bi se spet prej kot drugi, strošek prevoza in rovrnili k Bogu. To je edino gibanje, ki marskega paketa je 90 €. Druga možnost pa je romarska skupina. Strošek
je smiselno in koristno.
(Leon B.)
za to obliko romanja je 100 €.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Meklav, Dobrič 15, Železnik,
Dobrič 14, Hribernik, Dobrič 18. Polzela: Ločica ob Savinji.

TEČAJ

V torek, 19. novembra ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa Celje tečaj za bralce
beril. (Jože Planinšek CM). Prijave do
17. novembra.

