Glasilo župnije Polzela
17. november

Tel.: * 041 634 392 * 041 381 472 * 041 259 317

* joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel jim je: »Glejte,
da se ne daste zavesti!
Veliko jih bo namreč prišlo
in bodo govorili v mojem
imenu: ›Jaz sem,‹ ali
›Čas se je približal.‹
Ne hodíte za njimi!
To se bo dogajalo,
da boste pričevali zame.
Vzemite si to k srcu, da ne
boste vnaprej premišljevali,
kako bi se zagovarjali.
Jaz vam bom namreč dal
zgovornost in modrost,
ki ji vsi vaši nasprotniki
ne bodo mogli kljubovati
ali ugovarjati.

(Lk 21,13-15)

..
Dejstvo je, da je takšnih, ki nas lahko
zavedejo, v današnjem svetu mnogo.
Se tudi mi damo hitro zavesti?
Molitev in zaupanje
v Božjo pomoč
v takih situacijah
je tista, ki nas lahko
zagotovo reši pred
napačno izbiro.

Ob branju današnjega evangelija se
morajo razbliniti vsa pričakovanja
– če jih kdo sploh še goji – da si bo
človeštvo kdaj na zemlji uredilo raj
ali da bo z razvojem znanosti in tehnike napredovalo tudi v urejenosti
medsebojnih odnosov. Jezus nam
napoveduje vse kaj drugega. Pripravlja nas na težke čase, a nas obenem
poučuje, kako naj, ko pridejo, ravnamo.
Pravi, da se bodo pojavljali lažni
preroki in napovedovali skorajšnji
konec. Kakor da je videl tiste, ki nas
nadlegujejo pred hišnimi vrati ali

nam na uličnih križiščih ponujajo
svoje branje. Jezus pravi, naj jim ne
verjamemo in naj ne hodimo za njimi.
Vse hudo se mora zgoditi, a še ne
bo konec. Kaže, da mora človeštvo
izčrpati vse možnosti, ki jih daje
ljudem svobodna volja. Izdivjati se
mora v sovraštvu, hudobiji in prelivanju krvi, prebiti se mora skozi vse
temine zmot, neznanja in iskanja,
zemljo mora prepojiti s solzami in
znojem, zasejati jo mora z vsemi
semeni dobrote, ljubezni, potrpljenja in odpuščanja. Doslej se to še ni
uresničilo.
Kristjan naj vse to ve, zato naj se
ničesar ne ustraši in se ničemur ne
čudi. Nič ga ne sme premotiti in presenetiti.
»Od templja ne bo ostal kamen na
kamnu,« pravi Jezus. Naj se izkaže,
da Bog noče biti vezan na noben kraj,
na nobeno zgradbo in na nobeno
umetnino. Pravi častilci se morajo
naučiti moliti Boga v duhu in resnici.
Stanovitnost, ki nam je potrebna, ni
brezdelje ali brezbrižno čakanje, kaj
se bo zgodilo. Je vztrajna uporaba
vseh zmožnosti duše in telesa, da
bi se z lučjo in močjo evangelija dvignili nad grozote, ki jih je sposobna
pripraviti nepreračunljiva narava,
in da bi prerasli vse podlosti, ki jih
je sposobno skotiti srce z razumom
obdarjenega bitja, ki se imenuje
človek.
Po: Beseda da Besedo

NEBESA

Kdor veliko govori o
nebesih, na zemlji pa
bolj malo dela, ne govori
o nebesih Svetega pisma.
O nebesih, ki so neko novo mesto
brez »žalovanja, vpitja in bolečine«
(Raz 21,4), odprto za tiste, ki so ga
prizadevno gradili, premagovali
žalovanje, vpitje in bolečine, ne z
vzdihovanjem in sanjarjenjem, pač
pa s srcem, polnim ljubezni, z
znojem na čelu in z močjo svojih rok.
Kdor veliko govori o nebesih, na
svojem delovnem mestu pa velja za
lenuha in zabušanta; kdor je vedno v
prvi vrsti pri škofovih mašah in
praznovanjih farnega zavetnika,
doma pa pušča vse na ženinih
ramenih; kdor ne izpusti nobenega
škofijskega srečanja, nobenega
zborovanja kakšnega gibanja,
nobenega skavtskega izhoda, porabi
pa dvojna študijska leta, da prileze
do diplome, ne govori o nebesih, o
katerih je govoril Jezus.
Jezus, ki je imel tako naporne dneve
zemeljskega življenja, da ni imel
časa niti jesti. In v treh letih je
postavil svet na glavo, ne da bi si
privoščil luksuz, da bi kakšno leto
pavziral.
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Za svojo večnost živim danes.
Vsak dan mi je v ta namen podarjen.
S spoštovanjem ga moram
vzeti v svoje roke.

(Franc Sodja)

17.11..

NEDELJA

* 33. MED LETOM * Elizabeta Ogrska, redovnica

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
18.11..

žive in rajne polzelske farane
+ Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
+ Ivana in Tilčko ŽOLNIR
+ Vero KUNSTEK (obl.)

PONEDELJEK

* Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla

POLZELA 16.30 … 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
POLZELA 17.00 … za + Alenko, Vero in Toneta KOLŠKA
19.11..

TOREK

* Matilda, redovnica, mistikinja * Neža Asiška, devica

POLZELA 16.30 … 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
POLZELA 17.00 … za + Marjana MEŠIČA
… za zdravje
20.11..

SREDA
POLZELA
POLZELA
POLZELA

21.11..

* Edmund, kralj * Gelazij I., papež

6.30 … 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
7.00 … za + Marijo (1. obl.) in Franca OŽIRJA
… za + JERŠIČEVE
15.30 … za + Nado KOLARIČ (pogrebna)

ČETRTEK

* Darovanje Device Marije * Maver Poreški, škof

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim, spovedovanje,
… 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
POLZELA 17.00 … za + Marijo in Alojza VASLETA ter botro Marijo
… za + Bogdana NÓVAKA (obl.)
… za zdravje
… po maši: molitev za duhovne poklice
22.11..

PETEK

* Cecilija (Cilka), devica, mučenka * Marko in Štefan

POLZELA 16.30 … 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
POLZELA 17.00 … za + Anico JAZBEC (30. dan)
… za + Adelo JESENEK
23.11..

SOBOTA

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

POLZELA 16.30 … 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
POLZELA 17.00 … za + Angelo, Alojza, Ljudmilo HOJNIK
… za + Janka ŽURBIJA, Frančiško, Dorico, Ano
… za + Janeza MAROLTA
24.11..

NEDELJA
POLZELA 6.30
POLZELA 7.00
POLZELA 10.00
POLZELA 10.30

* KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA * Flora (Cvetka)

… 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
… za žive in rajne polzelske farane
… 9-dnevnica v čast bl.škofu Slomšku za zdravje
… za + Maksa GERŠAKA, vse SATLERJEVE
… za + Angelo in Ludvika CIZEJA
… za + Marjano KAPITLER
… za + Viktorja JEŽOVNIKA
… za + Branka MILAVŽINA (obl.)

paketa je 90 €. Druga možnost pa je
romarska skupina. Strošek za to
Ta nedelja, 17. novembra, je nedelja ob obliko romanja je 100 €.
svetovnem dnevu ubogih: 'Upanje, ki
ga imajo ubogi, ne bo nikoli razočaralo'. MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 17. novembra bosta krščena O Bog, večni pastir, skrbno in nepreBine K., Podvin pri Polzeli in Lukas As- stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi
tor D., Polzela. (sv. Albin, sv. Luka).
v celjski škofiji pastirja po svojem srcu,
V torek, 19. novembra ob 9. uri bo v ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi
Škofijskem domu v Vrbju duhovna svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
obnova za sodelavce dobrodelnih skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebskupin, izrednih delivcev obhajila in nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
evangeliju in odkrivati znamenja časa.
župnijske gospodinje. (br. Jaro K.)
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
V soboto, 23. novembra ob 17.00 bo v
župnijski cerkvi na Polzeli srečanje KATEHEZA
zakoncev jubilantov (5., 10., 15., 20. 25. V četrtek, 21. novembra ob 18.30 bo
itd. obletnica). Prosimo za prijave, oz. v Škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu
za sporočilo, da se nameravate maše kateheza na temo 'Vera, upanje, ljubein srečanja po njej udeležiti.
zen'. Pripravlja Matej Pirnat.
V soboto, 23. novembra bodo prazno- SREČANJE GLASBENIKOV
vali tudi pevci in organisti. Ob godu V soboto, 23. novembra bo srečanje
zavetnice sv. Cecilije jim čestitamo. cerkvenih glasbenikov mariborske
nadškofije (organistov, zborovodij
V nedeljo, 24. novembra bo s prazni- in pevcev). Zasnovano bo izobražekom Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva valno in duhovno. Prvi del programa
sklep cerkvenega leta in začetek tedna bo potekal v Sveti Trojici v Slovenskih
Karitas: 'Mladost iz korenin modrosti.' goricah, popoldan pa v Ljubljani.
EVROPSKO SREČANJE MLADIH

Od 28. decembra do 1. januarja v poljskem mestu Vroclav poteka Evropsko
srečanje mladih - romanje zaupanja na
zemlji, ki v preprostem življenju in v
taizéjskem duhu združuje mlade že več
desetletij. Mladi se lahko prijavijo v
pripravljalno ekipo - pomagajo pri
organizaciji dogodka na Poljskem. Na
srečanje se odpravijo dan prej kot drugi, strošek prevoza in romarskega

KRVODAJALSKA AKCIJA

V četrtek, 21. novembra, v veroučni
učilnici, od 7. do 12. ure.
DOBRODELNOST

V sredo, 27. novembra, v dvorani
Golovec Celje, ob 20. uri, 29. koncert
KLIC DOBROTE.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta
teden: Ločica ob Savinji.

