Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
19. september

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je sédel, poklical
dvanajstére in jim rekel:
»Če kdo hoče biti prvi, naj bo
izmed vseh zadnji in vsem
služabnik.« In vzel je otroka,
ga postavil mednje, ga objel in
jim rekel: »Kdor sprejme enega
takih otrok v mojem imenu,
mene sprejme; kdor pa mene
sprejme, ne sprejme mene,
temveč tistega, ki me je poslal.«
(Mr 9,35–37)

25. NAVADNA NEDELJA
Otroke varuje ljubezen njihovih staršev. Ne
ravnajo samostojno in iz lastnih nagibov,
niso sposobni skrbeti sami zase. Varni so,
ker njihovi starši skrbijo zanje. S tem pa
postanejo deležni tudi Jezusove pomoči in
blagoslova. Tudi učenci naj bi sprejeli Božje
kraljestvo kot otroci. To pomeni, da ne
morejo z lastno močjo doseči, da bi vstopili
vanj. Kakor otroci naj bi se počutili varne v
Božji ljubezni. Kot otroci naj bi se pustili od
Boga obvarovati in obdarovati. Samo kdor
ima Boga za ljubečega Očeta, lahko vstopi v
Božje kraljestvo. Poleg lastnega truda je
potrebno tudi zaupati v Boga. Priti v Božje
kraljestvo je vedno Božji dar. Tega ni
mogoče zaslužiti, lahko pa se nanj
pripravimo s svojim zaupanjem, da tja res
prispemo. Po: K. Stock, Jezus veselo oznanilo

PRI BOGU SMO VSI
NA PRVEM MESTU
Če bi vprašali kakšno mater, ki ma več
otrok, kateri od njih ima v njenem srcu
prvo mesto, bi odgovorila, da ima vse
enako rada. Prav to, pa še v večji meri, velja
za Boga: v njegovem očetovskem srcu je
vsakdo od nas na prvem mestu. Kakor pri
Bogu ni ne včeraj ne jutri, ampak samo
večni danes, tako pri njem tudi ni ne prvih
ne zadnjih mest, kakor si jih predstavljamo
mi. Ljudje se za prva mesta borimo z
drugimi in se pri tem pogosto ljubosumno
sovražimo. Slišali smo, kako je Jezus tudi
svoje učence poučil: »Če hoče kdo biti prvi,
naj bo izmed vseh zadnji in vsem
služabnik.« Božji Učitelj je vedel, da bodo
njegove besede bolj razumljive, če jih
ponazori s primero, zato je vzel otroka, ga
prisrčno objel in dejal, da je v njegovem
kraljestvu prostora le za tiste, ki imajo
otroško srce. Tudi med otroki so prepiri,
kdo bo prvi, vendar njihova srca še niso

tako zastrupljena, kot so naša. Ko se med
seboj igrajo, se pokažejo njihovi značaji: eni
hočejo biti vodilni, drugi pa jim raje sledijo.
Vsakdo od nas je izšel iz Božje stvariteljske
roke enkraten in neponovljiv. Pri tem je
Stvarnik za svoje sodelavce pritegnil naše
starše. Od njih smo prejeli nekaj lastnosti,
ki nas ločjo od drugih: telesne poteze, način
govorjenja, hoje, po vzgoji še marsikaj
drugega. Vsakdo pa je svobodna osebnost:
dar svobode nam je Bog podelil z
namenom, da se osebno razvijamo in
rastemo. Pri tej rasti naj bi čim zvesteje
upoštevali načrt, ki ga je za slehernega od
nas zarisal Bog. Bolj ko smo mu zvesti,
bogatejša bo naša osebnost. Največje
bogastvo človeka je, da svojega Stvarnika
posnema v sposobnosti ljubezni. Njemu
samemu ljubezen vračamo s tem, da ga
spoznavamo in ljubimo v ljudeh, ki živijo
okoli nas. Človek, ki resnično ljubi, ne bo
nikoli zahteval, da pride na prvo mesto,
kakor ga pojmujemo ljudje.
Po: S. Čuk, Misli srca

ŽUPNIJA SV. MARJETE

Trg sv. Marjete 1,
3313 Polzela
mat.št.: 12301070, dav.št.: 8860107
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. župnika: 051 233 242
tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
telefon zakristana:
041 259 317
tel. administratorke: 031 559 635
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/
BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 7.00, 10.30;
delavniki (razen srede): april-oktober
19.00; november-marec 18.00;
ob sredah 08.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol

ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1.
petek pred mašo; 1. soboto po maši.
SPOVEDOVANJE: ob četrtkih med
adoracijo, ob petkih pred mašo, pred
prazniki, priložnostno po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo ali po njej.
Prijava med tednom v župnišču, priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA:
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 18.
ure. Redno po svetih mašah.
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi.
TRR Župnija: SI56040010047546188
TRR Karitas: SI56048350002915004
ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA

Andraž nad Polzelo 153,
3313 Polzela
mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346
telefon ključarja:
031 604 304
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/
BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 9.00;
delavniki (razen srede): april-oktober
18.00; november-marec 17.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek
pol ure pred mašo;
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred
mašo, pred prazniki, priložnostno
po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava
med tednom v župnišču Polzela,
priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču
na Polzeli.
TRR Župnija: SI56040010047460537
TRR Karitas: SI56040000276302695
Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete Polzela.
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.

19.9.
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20.9.

NEDELJA

* 25. NEDELJA MED LETOM * Januarij, škof
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ljudmilo in Martina ZEVNIKA, Jankota
PRAPROTNIKA in + starše
… za + Ivana KRAJNCA (obl.), vse + REPINOVE in
TAJNŠEKOVE
POLZELA 10.30 … za + Antona in Rozalijo KOKOVNIK (obl.)
… za + Alojza SATLERJA

PONEDELJEK

* Andrej Kim Tae-gon, duh., kor.m.

POLZELA 19.00 … za + Terezijo MEŠIČ
… za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka Petra,
Pavlico in vse ŠPRONGOVE
21.9.

TOREK

* Matej (Matevž), evangelist, apostol * Jona, prerok

ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana MAVERJA (8. dan)
POLZELA 19.00 … za + Pavla ARHA (obl.)
22.9.

SREDA

* Mavricij, mučenec * Pavel in Avguštin, kot. Katehista, muč.

POLZELA 8.00 … v čast sv. Jožefa
23.9.

ČETRTEK
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

24.9.
25.9.

PETEK
POLZELA 19.00

… za + Ivana DROFENIKA in za ŠTORMANOVE

SOBOTA

* Sergij Radoneški, menih * Firmin, škof, mučenec

POLZELA 14.00
POLZELA 19.00

1

… za + Marijo PRUNGL (8. dan)
… za + Martino BLAGOTINŠEK (obl.),
Branka in vse + BIZJAKOVE
… za + Jožefa TERČAKA (30. dan) in Marijo JAKUŠ

* Anton Martin Slomšek * Robert Salzburški, škof

ANDRAŽ 18.00

26.9.

* Pij iz Pietrelčine, redovnik, spovednik * Lin, papež

… za + Martina SMREKARJA,
starše SMREKAR in Albina
… za + Zvoneta OŽIRJA in vse + BAJHTOVE
… poročna sv. maša
… za + starše HRIBERNIK, sestre in Marijo
… za + Janeza MAROLTA (2. obl.)
… za + Marijo GERŠAK (8. dan)

NEDELJA

* 26. NEDELJA MED LETOM * Slomškova nedelja

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ferdota JELENA (obl.)
… za + Tatjano VOLC, Franca in Marijo ČRETNIK
… za + Rafkota in Terezijo UMBREHT (obl.)
POLZELA 10.30 … za + Jožeta CIGALA ter Marijo in Elo GOVEK
… za + Mitja REHARJA (obl.)
ter + REHARJEVE in ŠMELCERJEVE
… za + Kristino (obl.) in Mihaela SATLER

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 19. septembra, bo na
Polzeli krščena Dalija M. (god sv.
Lilijana, 27. julij).

VEROUK

POLZELA

V torek, 21. septembra, bo v Andražu
ob 20. uri, srečanje članov andraške
KARITAS.
V četrtek, 23. septembra, bo v Andražu
ob 20. uri srečanje članov ŽGS.
V soboto, 25. septembra, se bosta na
Polzeli poročila Martin B. in Veronika P.

ANDRAŽ

KRVODAJALSKA AKCIJA

Rdeči križ Slovenije – Območno
združenje Žalec in Krajevna organizacija
Rdečega križa Polzela vljudno vabita na
krvodajalsko akcijo, ki bo v veroučni
učilnici Župnije Polzela, v sredo, 22.
septembra, od 7. do 12. ure.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Kotnik, Andraž na Polzelo 24,
Drobež, Andraž nad Polzelo 27,
Kuder, Andraž nad Polzelo 26;
Polzela: Breg pri Polzeli.
POGOJI OBISKA SV. MAŠ

Od srede, 15. septembra, je tudi za
obisk sv. maš v veljavi izpolnjevanje
enega od PCT pogojev.

V nedeljo, 26. septembra, bomo v obeh
župnijah s sv. mašo prosili za blagoslov
novega veroučnega leta – v Andražu ob
9. uri, na Polzeli pa ob 10.30 uri. Lepo
povabljeni veroučenci in starši.
Nabirka teh sv. maš bo namenjena
posodobitvi veroučnih prostorov.
COPZ CEKINČKI

Cerkveni otroški pevski zbor CEKINČKI
vabi v svoje vrste nove člane. Otroci, ki
radi pojete, ne odlašajte in se čim prej
pridružite. Zborovodkinja Mateja in
dosedanji pevci vas z veseljem
pričakujejo.
Hrepenenje se mi zdi
nekaj najlepšega v življenju.
Ob vrnitvi z gora
mi vse govori kot nežna melodija
o uresničenem hrepenenju.
Niti slutiti pa ne morem blaženosti
ob uresničenju
notranjega hrepenenja
po srečanju z Bogom.
(Marija Štremfelj)

