Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
17. oktober

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jih je poklical k sebi
in jim rekel: »Veste, da tisti,
ki veljajo za vladarje,
gospodujejo nad narodi in da
jim njihovi velikaši vladajo.
Med vami pa naj ne bo tako,
ampak kdor hoče postati velik
med vami, naj bo vaš strežnik,
in kdor hoče biti prvi med vami,
naj bo vsem služabnik. Saj tudi
Sin človekov ni prišel, da bi mu
stregli, ampak da bi on stregel
in dal svoje življenje v
odkupnino za mnoge.«

(Mr 10, 42–45)

29. NAVADNA NEDELJA
Jezus, daj mi plemenito srce, da ti bom bolje
služil. Močno srce, da bom iskal visoke cilje,
ne povprečnih izbir. Požrtvovalno srce za
delo, da bom gledal v njem poslanstvo in
ne breme. V trpljenju veliko srce,
da bom dober vojak pred svojim križem
in čuteč Cirenejec za križe drugih.
Veliko srce za svet, razumevanje za njegove
krhkosti, pa nedotakljivost za njegove ideje
in mike. Veliko srce za ljudi, zvesto in
pozorno, zlasti pa uslužno srce,
predano malim in ponižnim. Srce, ki ne bo
zagledano vase, ki se bo vedno opiralo nate,
srečno v služenju tebi in bratom, Gospod,
vse dni mojega življenja.

MESTO OB JEZUSU
Evangelij, ki smo ga brali na današnjo 29.
nedeljo med letom, nam razkriva
občutljivo človeško ranljivost: ošabnost, ki
povzroča razdore. Odlomek iz Markovega
evangelija nam je pravkar dal sporočilo, da
so s ponižnostjo in razdori imeli težave tudi
apostoli. Jezus je šel v Jeruzalem, kjer bo
obsojen na smrt, bičan, s trnjem kronan in
križan. Apostoli so to dobro vedeli, saj jim
je Jezus že prej to kar dvakrat povedal.
Kljub temu so apostoli upali, da bo Jezus
spremenil svoj načrt in se prepustil slavi
tega sveta, tako da bo postal kralj, ki bo
obvladoval vse ljudi. Jakob in Janez, po krvi
brata, od Jezusa zahtevata, da bi bila prva in
najvišja v nebesih. Še tam bi rada
poveljevala drugim. Prvi razkol v Cerkvi se
je tako zgodil pred Jezusovimi očmi: Janez
in Jakob sta se postavila proti drugim
desetim apostolom. Šlo je za prva mesta v
zboru apostolov: kdo bo večji in
pomembnejši od drugih. To je bil boleč

začetek zdrah in prepirov v Cerkvi, ki jih
povzroča ošabnost. Ko nekdo hoče biti več
kot drugi, takrat se prične razkol. Niti
demokratičnost in toleranca tega razkola
ne moreta odpraviti, zato ker nista dovolj
močni, da bi lahko odpravili egoizem.
Miselnost tega sveta se je pretihotapila že
med apostole in v poznejših stoletjih je ta
miselnost dobila svoje zelo jasne izraze v
prevladi, v posedovanju (prim. Mr 10,35–
45). Pismo Hebrejcem nam danes v
drugem berilu priporoča, naj se trdno
držimo veroizpovedi, ker imamo
veličastnega velikega duhovnika, ki je šel
skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Čeprav
brez greha, je bil kakor mi preizkušan v
vsem (prim. Heb 4,14–16). Ne pozabimo,
da so nebesa naš cilj, in zato se ne smemo
čuditi, da je pot strma in utrudljiva. Vredno
je nekaj pretrpeti, da nebesa dosežemo.
Kam bomo pa v teh nebesih »posedeni ob
Velikem duhovniku« (če jih seveda
dosežemo), pa bo jasno šele tam.
Po: P. Štumpf

ŽUPNIJA SV. MARJETE

Trg sv. Marjete 1,
3313 Polzela
mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099
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.

17.10.

NEDELJA

18.10.

PONEDELJEK

* 29. NEDELJA MED LETOM, Ignacij Antiohijski, škof
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Janija KRANCA (obl.)
ter REPINOVE in TAJNŠEKOVE
… za + Marijo PRUNGL (30. dan)
POLZELA 10.30 … za + Apolonijo ČRETNIK (obl.) in vse ČRETNIKOVE
… za + Marijo GERŠAK (30. dan)
* Luka, evangelist * Just, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Vojka BIZJAKA
19.10.

TOREK

* Pavel od Križa, duhovnik * Izak in kanadski mučenci

ANDRAŽ 18.00 … za + Ljudmilo JEŽOVNIK (obl.)
POLZELA 19.00 … za + Pavla ARHA
20.10.

SREDA

* Rozalina, redovnica * Vandelin, opat * Irena, mučenka

POLZELA 8.00 … na čast svetemu Jožefu
… za + Alenko, vse TAVČARJEVE in Franca TERČAKA
… za + Betko PIŽORN (obl.) in Cirila PIŽORNA
21.10.

22.10.

ČETRTEK

… za + Stanislavo (obl.) in Damjano DUCMAN
… za + Jožefa TERČAKA

PETEK

* Janez Pavel II., papež * Marija Saloma, sp. žena

POLZELA 19.00
23.10.

SOBOTA
POLZELA 19.00

24.10.

* Uršula, devica in mučenka * Hilarion, opat

POLZELA 19.00

… za + Ladka in Minko KOŠEC
… za + Antona (Zvoneta) NEMCA (8. dan)
* Janez Kapistran, druhovnik * Ignacij Carigrajski, patriarh
… za + Majdo MOŽINA
… za + Jožeta in Silvo VAŠ, Franca in Minko ZAJC ter
vse OZMANOVE

NEDELJA

* 30. NEDELJA MED LETOM, MISIJONSKA * Anton M. C.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Milana OŽIRJA (obl.)
… za + Ludvika (obl.), Marka, Nino, vse MEKLAVOVE in
Marijo KRK
POLZELA 10.30 … za + Betko in Ivana PENCELJ
… za + Ivana (obl.) in Marijo ŽGANK

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 17. oktobra, bo med sv.
mašo ob 10.30 uri krščena Vita R. (god
Sv. Vid, 15. junij).
V nedeljo, 24. oktobra, ob
9.00 uri, bomo v Andražu
obhajali sveto mašo, ki bo
prav posebej namenjena
bolnim in ostarelim. Med sveto mašo
bodo bolni in ostareli lahko pristopili
tudi k zakramentu bolniškega
maziljenja. Prisrčno vas vabimo in
spodbujamo, da starejšim in bolnim
omogočite obisk svete maše.
DOBRODELNOST

Župnijska
Karitas
Polzela bo naslednje
nedelje: 24. in 31.
oktobra po obeh sv.
mašah nudila nagrobne
sveče za Vse svete in
tiskane »lučke« z znakom Karitas, ki
ne onesnažujejo okolja, a so viden
simbol vašega daru v spomin na
vaše rajne. Priporočen dar je 1,50 €
in je namenjen za ljudi v stiski.
'SPOMINI' NA NAŠE PREDNIKE

Približujemo se prazniku Vseh svetih,
ko pozornost posvetimo tudi našim
umrlim prednikom. Pred blagoslovom
pokopališča v cerkvi opravimo molitev
spominov na rajne v t.im. 'spominih'.
Imena svojcev sporočite na običajni
način v cerkvi ali župnišču.
Lanske spomine, ki so zaradi epidemije
covida izostali, bomo prebrali med
večerno molitvijo rožnega venca na
praznik Vseh svetih.

MISIJONSKA NEDELJA

Nedelja, 24. oktobra
»Ne moreva, da ne bi
govorila o tem, kar sva
videla in slišala.«
(Apd 4,20)

Te besede si je papež Frančišek izbral za
temo letošnje misijonske poslanice.
Nakazuje logični potek dogodkov, ki jih je
sprožil z Izrednim misijonskim mesecem
oktobrom 2019, saj si želi navzven odprto
in pogumno Cerkev. Usmerja nas v
delovanje. Pri nas bo osrednje
praznovanje Misijonske nedelje potekalo
v mariborski nadškofiji, v Vidmu pri
Ptuju, rojstnem kraju misijonarja p. Miha
Drevenška, ob 15. uri. Letos obhajamo
10-letnico njegove smrti.
Povabljeni k molitvi in darovanju za
misijone. Tudi mašne nabirke te
nedelje bodo oddane za misijone.
SINODA 2021 - 2023

Vesoljna Cerkev začenja sinodo z
naslovom ZA SINODALNO CERKEV –
OBČESTVO,
SODELOVANJE
IN
POSLANSTVO.
To nedeljo, 17. oktobra, ob 15. uri,
bomo v celjski stolnici s slovesno sveto
mašo
začeli
sinodalni proces v
naši škofiji. Sveto
mašo bo vodil
škof Maksimilijan.
Prisrčno vabljeni.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Zabukovnik, Andraž na
Polzelo 227, Sitar, Andraž nad
Polzelo 237; Polzela: Polzela I.

