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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus je obstal in rekel:
»Pokličite ga!« Poklicali so
slepega in mu rekli:
»Le pogum, vstani, kliče te!«
Odvrgel je svoj plašč,
skôčil pokonci in pohítel k
Jezusu. Jezus ga je vprašal:
»Kaj hočeš, da ti storim?«
Slepi mu je dejal:
»Rabuní, da bi spregledal!«
Jezus mu je rekel: »Pojdi,
tvoja vera te je rešila!«
Takoj je spregledal
in šel po poti za njim.

(Mr 10, 49–52)

30. NAVADNA NEDELJA-MISIJONSKA
Francoski duhovni
pisatelj Ernest Hello je
izpovedal: »Berač sem,
berač neskončnega.«
Ko gre za Božje darove,
moramo vsi postati kot berači – ljudje, ki se
zavedajo, da sami nič ne premorejo, in jih
zato ni prav nič sram ponižno prositi.
Življenjska izkušnja, ki jo potrjuje tudi Božja
beseda v Svetem pismu, pove, da so Bogu in
tudi nam všeč tisti ljudje, ki se zavedajo
svojih meja, ki se nimajo za popolne in
nepogrešljive. Človek s takim razpoloženjem
duha bo vedno odprt za klic Božje ljubezni in
mu bo z zaupanjem prisluhnil.

»ZAUPAJ, VSTANI, KLIČE TE!«
Ko se je pri mestu Jeriha slepi berač
Bartimaj srečal z Jezusom, je iz
njegovega srca privrela prošnja: »Jezus,
Davidov sin, usmili se me!« Ker se mu je
zdelo, da je pri preroku iz Nazareta
naletel na gluha ušesa, je krik po pomoči
ponovil še glasneje. »Prenekateri so ga
svarili, naj utihne,« poroča evangelist
Marko. Ko pa je Jezus velel, naj ubožca
pokličejo, so vsi rekli: »Zaupaj, vstani,
kliče te!«
Pater Albin Škrinjar ob tem Jezusovem
»preobratu« v odnosu do slepega
Bartimaja svetuje: »Če v molitvi
vztrajamo, nas bo končno Bog še mileje
pogledal in nas z lepšo besedo, večjim
dejanjem potolažil. Ko se zdi, da nas ne
sliši, vendarle neopaženo sledi našim

klicem in je vesel, če naše zaupanje ne
upada, ampak raste. Kdo ne bi vstal, ko
ga kliče Jezus k sebi, potem ko je slišal
njegove srčne klice na pomoč? Pred
ljudi stopamo večkrat s strahom v srcu
– ne vemo, kaj bodo rekli na našo
prošnjo. Pred Jezusom je edino pravilno
imeti zaupanje.« Tisti, ki imajo zdrave
telesne oči, si ne morejo predstavljati,
kaj čutijo ljudje, ki so za ta dragoceni dar
prikrajšani. Za izpolnjevanje našega
krščanskega poklica pa je še veliko bolj
dragoceno zdravje duhovnih oči, to je
odprtost za Boga in bližnjega. Kadar
sledeč hrepenenju svojega srca,
ustvarjenega po Božji podobi, začutimo
željo, da bi ozdraveli od duhovne
slepote, se lahko zanesemo na notranji
glas, ki nas nagovarja: »Zaupaj, vstani,
kliče te!« Če so naše duhovne oči
velikokrat bolne, naj bodo za Božji glas
odprta vsaj naša ušesa!
Po: S. Čuk, Misli srca

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.

24.10.

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
25.10.

PONEDELJEK
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…

26.10.

TOREK

za
za
za
za

* Darinka, mučenka * Krišpin, mučenec
+ Jožefo SITAR (obl.)
+ Angelo DUŠIČ
+ Alojzijo POTEKO
+ Marjana KLANČNIKA

* Lucijan, mučenec * Demetrij, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Alojza in Angelo PERC
… za + Stanka in Anico KOŠEC
27.10.

SREDA

* Sabina Avilska, mučenka * Frumecij, škof

POLZELA 8.00 … na čast svetemu Jožefu
… za + Antona (obl.), KUHARJEVE in DELOPSTOVE
POLZELA 17.00 … za + Herberta VASLETA (pogrebna)
28.10.

ČETRTEK
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

29.10.

PETEK

30.10.

SOBOTA

* Mihael Rua, redovnik * Ermelinda, devica
POLZELA 19.00 … za + Andrejo OGRIS (r.d. v večnosti)
POLZELA 19.00

31.10.

* Simon in Juda Tadej, apostola
… za + Andreja in Kristino KUŽNIK
ter rodbini UČAKAR in KUŽNIK
… v zahvalo za 50 let zakona, za + Marijo in Edvarda
HROVATA ter Aniko MALIS
… za + Jožeta in Jožico (obl.) JELEN

* Marcel, mučenec * German, škof
… za + Franca OŽIRJA (r.d. v večnosti) in Ivana LEPEJA
… za + Franca ROMIHA in starše

NEDELJA

* 31. NEDELJA MED LETOM, ŽEGNANJSKA * Bolfenk, šk.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
… za + Anico, Antona in Pavlo BAŠIČ
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca in Marijo ZABUKOVNIK,
vse zg. JUGOVE ter Hermino URATNIK
… za + Cirila SITARJA (obl.)
… za + Ivana MAVERJA
POLZELA 10.30 … za + Janeza (obl.) in Ano CVENK ter vse CVENKOVE

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 24. oktobra, bo po drugi sv.
maši na Polzeli krščena Mia K. (god 8.
septembra – Marijino rojstvo).
V ponedeljek, 25. oktobra, ob 20. uri, bo
v župnišču srečanje članov ŽPS Polzela.
V noči na nedeljo, 31. oktobra, se ura
premakne na zimski čas. Večerne svete
maše od takrat dalje ob 17. uri v Andražu
in ob 18. uri na Polzeli.
Marijanski koledarji (3€) in Pratike
(6,5€) za leto 2022 so že na voljo. Dobite
jih lahko v zakristiji ali v župnijski pisarni.
DOBRODELNOST

Župnijska Karitas Polzela
bo to nedeljo, 24. oktobra,
in naslednjo nedeljo, 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 1,5€ in je namenjen za
ljudi v stiski.
Župnijska Karitas Andraž nad Polzelo pa
bo obe omenjeni nedelji po maši pred
cerkvijo nudila eko lesene lučke.
Priporočeni dar zanje je 2,5€, ki bo prav
tako namenjen pomoči ljudem v stiski.
VSI SVETI

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.
Praznične svete maše bodo ob 7. in 15. uri
na Polzeli ter ob 9. in 13. uri v Andražu.
Popoldne v obeh župnijah tudi branje
spominov in blagoslov grobov. Na Polzeli
ob 18. uri molitev rožnega venca za
umrle v preteklem letu in vse rajne.
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.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Klemenčič, Andraž na Polzelo
78, Sitar, Andraž nad Polzelo 76; Polzela:
Polzela I.

