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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kdor pohujša enega od teh
malih, ki verujejo vame,
bi bilo bolje zanj, da bi mu
obesili mlinski kamen na vrat
in ga vrgli v morje. Če te tvoja
roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje
je zate, da prideš pohabljen v
življenje, kakor da bi imel obe
roki, pa bi prišel v peklensko
dolino, v neugasljivi ogenj.
(Mr 9, 42–43)

26. NAVADNA NEDELJA - SLOMŠKOVA
Današnji evangelijski
odlomek nas poučuje,
da
Božja
sodba
predvsem visi nad
tistimi, ki skušajo
otroke luči. Tako kot
lahko najdemo zunaj
Cerkve kreposti, tako
lahko najdemo znotraj
nje
pokvarjenost
nauka. Nobene potrebe ni prepovedati
delovanje tistih, ki v Kristusovem imenu
izvršujejo velika dela. Tisti, ki še niso prejeli
krizme krsta, a delajo dobro, so boljši kot
tisti, ki čeprav so krščeni, potiskajo druge v
zlo. Če se kreposti in dejavna ljubezen
izgubijo med izvajanjem discipline, je
ogrožen mir Cerkve in se poveča
nepovezanost.
Po: sv. Avguštin

DUHA OZKOSRČNOSTI,
REŠI NAS, O GOSPOD
V današnjem prvem berilu smo slišali,
kako je Jozue prišel k judovskemu
voditelju Mojzesu tožarit dva moža, ki sta
prerokovala v šotorih. Mislil si je, da jima bo
Mojzes to prepovedal delati, na njegovo
veliko začudenje pa je odvrnil: »O, da bi vse
Gospodovo ljudstvo prerokovalo!« Nekaj
podobnega, skoraj enakega, so morali
slišati tudi Jezusovi apostoli. Po ustih
svojega zastopnika Janeza so Učitelju
poročali, da so zasačili nekoga, ki je v
njegovem imenu izganjal hude duhove.
Prepovedali so mu to delati, ker ni hodil z
njimi. Mi pa smo slišali Jezusov odgovor:
»Ne branite mu! Kdor ni proti nam, je z
nami.« Jezusu je tuja naša človeška
ozkosrčnost. Rad bi nas napravil bolj
odprte, da bi ne bili sodniki svojih bližnjih,
temveč njihovi prijatelji, zavedajoč se, da
nas ima Bog vse enako rad kljub vsem
našim napakam in slabostim. Bog hoče, da

bi vsi »prerokovali«. S svojim življenjem
naj bi nakazovali podobo novega,
odrešenega človeštva. Biti bi morali
graditelji Božjega kraljestva. Biti bi morali
graditelji pravičnosti, miru, medsebojne
potrpežljivosti, odpuščanja. Z eno besedo:
biti bi morali preroki odnosov, ki bodo
vladali v svetu, ki mu pravimo večnost.
Osnovni zakon tega sveta je ljubezen. Ali
moremo ljubezni, ki je ozkosrčna, še reči
ljubezen? Prvi kristjani so bili napolnjeni z
duhom ljubezni in so prerokovali z veliko
močjo. In v čem se kaže moč ljubezni?
Ljubezen se začenja doma. Je potrpežljiva,
prizanesljiva, ne obsoja, ne išče svojega.
Sad resnične pobožnosti bi morala biti
prav taka ljubezen, ki jo ponavadi tako
pogrešamo v naših medčloveških odnosih.
Bog nas ne kliče, da bi ljubili »ves svet«,
kliče nas, da bi ljubili tiste ljudi, ki jih je
postavil v naš vsakdanji svet. Ta je morda
majhen, toda prepojen z ljubeznijo postane
velik. Sega v večnost.
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.

26.9.
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27.9.

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

PONEDELJEK

* Vincencij Pavelski, duh., red. ustanovitelj

POLZELA 19.00 … za + Janjo PANČUR
28.9.

TOREK

* Venčeslav, mučenec * Lovrenc Ruiz in drugi japonski muč.

POLZELA 19.00 … za + Jožeta in Štefanijo KAČ
29.9.

SREDA

* Sveti Mihael, Gabrijel in Rafael, nadangeli

POLZELA 8.00 … v čast sv. Jožefa
… za + Andrejo OGRIS
… za + Silvo ARZENŠEK (obl.)
30.9.

1
1.10.

ČETRTEK
POLZELA 18.30
POLZELA 19.00

PETEK

* Hieronim, duhovnik, učitelj * Gregor Armenski, škof
…
…
…
…

adoracija pred Najsvetejšim
za + Marijo PALIR (obl.) in Ivana ter starše SREBOČAN
za + Martina in Pavlo FRLORJANC
molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim

* Terezija Deteta Jezusa, devica, učiteljica

1

ANDRAŽ 17.30
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 18.30
POLZELA 19.00

…
…
…
…
…
…
…

2.10.

SOBOTA

* Sveti angeli varuhi * Anton Chevrier, duhovnik

1
3.10.

1

pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
za + Franca PLASKANA
pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
v čast srcu Jezusovemu
za + Terezijo MEŠIČ (30. dan)
za + Terezijo BAŠIČ, Petra in Otilijo PARAŠUH
molitev, češčenje pred Najsvetejšim

POLZELA 19.00 … za + Franca ARHA
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA

* 27. NEDELJA MED LETOM, ROŽNOVENSKA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivano (obl.), Antona OGRAJENŠKA
ter Srečka BRINOVŠKA
… za + Valentina BRUNŠKA (8. obl.)
G. OLJKA 10.30 … za mir in dobro v občini

OBVESTILA - VABILA

SKAVTI

To 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.

Skavti začenjajo srečanja v nedeljo, 3.
oktobra, ob 15. uri, pri Aninem domu v
Preboldu. Vabljeni vsi od 6. razreda
dalje, tudi srednješolci in študenti. Več
informacij lahko dobite pri Vidu, tel.
031 562 733.

V torek, 28. septembra, po večerni sv.
maši, bo v župnišču srečanje ŽGS
Polzela.

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.

DUHOVNA OBNOVA ZA ŽENSKE

V četrtek, 30. septembra, ob 18. uri v
dvorcu Novi Klošter (duhovno branje,
meditacija in premišljevalna molitev,
spraševanje vesti, sv. spoved, sv. maša).
Zaželena potrditev udeležbe (Carmen,
040 175 403).
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Zabukovnik, Andraž na
Polzelo 139, Klavž, Andraž nad
Polzelo 140, Zabukovnik, Andraž
nad Polzelo 138; Polzela: Polzela I.
POGOJI OBISKA SV. MAŠ

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

COPZ CEKINČKI

Nebeški oče!
Blaženi škof Anton
Martin Slomšek
je luč na poti našega
krščanskega življenja.
Naj nas spremlja
njegov zgled in
podpira njegova
priprošnja, da bomo
v edinosti s teboj in
med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in da bodo
uslišane naše prošnje
za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu,
našem Gospodu. Amen.
Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu
Naš Gospod je tisti,
po katerem nam prihaja vse dobro.
Poučil nas bo, če bomo
premišljevali njegovo življenje,
ta najlepši vzor človeškega življenja.
(sv. Terezija Velika)

