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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je eden izmed
pismoukov pristopil k Jezusu in
ga vprašal: »Katera je prva
od vseh zapovedi?«
Jezus je odgovóril: »Prva je:
Poslušaj, Izrael, Gospod,
naš Bog, je edini Gospod. Ljubi
Gospoda, svojega Boga, iz
vsega srca, iz vse duše, z vsem
mišljenjem in z vso močjo.
Druga pa je tale: Ljubi svojega
bližnjega kakor samega sebe.
Večja od teh dveh ni nobena
druga zapoved.«

(Mr 12, 28–31)

31. NAVADNA NEDELJA-ŽEGNANJSKA
V katoliški cerkvi se današnja nedelja
imenuje tudi žegnanjska nedelja; na ta dan
praznujejo predvsem tam, kjer resničnega
dneva posvetitve svoje cerkve ne poznajo.
Vsaka posvečena cerkev v obliki slovesnega
praznika praznuje obletnico posvetitve,
praznik zavetnika ter godove tistih
svetnikov ali blaženih, katerih posmrtni
ostanki so shranjeni ali pokopani v cerkvi.
Verno ljudstvo pa se na ta dan
tudi sicer Bogu zahvaljuje za
bogoslužno stavbo oz. božjo
hišo, kot pravimo. V njej poteka
evharistija in molitev, glasba pa
obrede polepša in obogati.

MOTOR ŽIVLJENJA
Na vprašanje, kaj je pri avtomobilu
najpomembnejše, bi vsak dorasel človek
odgovoril, da je to motor. Če je motor zanič,
prav nič ne pomaga še tako lepa karoserija,
skrbno očiščena stekla, nove gume, mehki
sedeži ali druga vrhunska notranja
oprema. Z avtom se ne moremo nikamor
peljati. Nekaj podobnega, kot je motor za
avtomobil, je za naše človeško in krščansko
življenje ljubezen. V današnjem evangeliju
smo slišali, kako je nekoč k Jezus prišel
pismouk, to je mož, ki je dobro poznal
Sveto pismo in je Božjo besedo razlagal
tudi drugim. Delal se je, kot da ne pozna
Božje postave in je Jezusa vprašal: »Katera
je prva od vseh zapovedi?« Jezus mu
odgovori z besedami, zapisanimi v 5. Mz in
so vsakdanja molitev vernih Judov,
podobno kot nam kristjanom očenaš. Te
besede so vsi znali na pamet, kot znamo mi
Gospodovo molitev. Če pa neko stvar znaš

na pamet, se rado zgodi, da jo ponavljaš in
ponavljaš, pa ne veš, kaj govoriš. Ne
pomisliš na vsebino besed. Jezus je
pismouku navedel prvo zapoved: »Ljubi
Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca,«
potem pa še drugo o ljubezni do bližnjega,
ki je enakovredna prvi. Pismouk je bil z
njegovim odgovorom zelo zadovoljen in ga
je pohvalil: »Dobro, učitelj. Resnico si
povedal.« Tudi Jezus je bil vesel, ko je videl,
da se pismouk zanima, kako bi pravilno
služil svojemu Bogu. Rekel mu je: »Nisi
daleč od Božjega kraljestva.« Kar pomeni:
»Če boš to, kar veš, v življenju izpolnjeval, ti
Božje kraljestvo ne uide.« Jezus je
poslušalcem velikokrat govoril, kako je
ljubiti Boga in bližnjega najbolj potrebno.
Medsebojno ljubezen je postavil celo za
razpoznavni znak svojih pravih učencev.
Kakor smo različni ljudje: različnih starosti,
značajev, različnih poklicev, tako je lahko
različna naša ljubezen. A vendarle mora
biti v vsakem izmed nas. Ne kot
sladkorček, s katerim se sladkamo, temveč
kot vsakdanji kruh, s katerim se redno
hranimo, da nam ne opešajo moči.
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.
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* 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
* VSI SVETI * bogoslužje v čast vsem svetnikom
POLZELA 7.00 … za + Mihaelo BELOGLAVC
ANDRAŽ 9.00 … za + Marijo BRŠEK
ANDRAŽ 13.00 … za + Pavlo in Franca ZABUKOVNIKA,
vse TOMAZLOVE in ZGORNJE KOŠKOVE
POLZELA 15.00 … za + rajne župljane in duhovnike polzelske župnije
POLZELA 18.00 … molitev »župnija za rajne«, spovedovanje

* Spomin vseh vernih rajnih * Malahija, škof
POLZELA 18.00 … za + Avgusta LIKEBA in vse ostale LIKEBOVE
… za + Milana KOSA, Štefanijo KURENT in rodbino KOS
* Viktorin Ptujski, škof, mučenec * Just, mučenec
POLZELA 8.00 … na čast svetemu Jožefu
… za + Antonijo in Ivana ZUPANA ter Jožefa JEZERNIKA
* Karel Boromejski, škof
POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Herberta VASLETA (8. dan)
… molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim

PETEK
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

* Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
… za + Pavlo KLEMENČIČ (30. dan)
… pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
… v čast Srcu Jezusovemu
… za + Vojkota BIZJAKA
… molitev, češčenje pred Najsvetejšim

16.30
17.00
17.30
18.00
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ANDRAŽ 17.00

1
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POLZELA 18.00

* Lenart, opat * Demetrijan (Mitja), škof
… za + Silvo ZABUKOVNIK (obl.) in Rafkota
… za + Mirana PLASKANA
… za + Bogdana BIZJAKA in vse BAJHTOVE
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA

* 32. NEDELJA MED LETOM, ZAHVALNA * Ernest, muč.
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
… za + Ivano KRAŠOVIC
ANDRAŽ 9.00 … za + Ladislava RIHTARJA (30. dan)
… za + Marijo PRUNGL
G. OLJKA 10.30 … za + Štefko KRONOVŠEK (obl.)
ter vse KRONOVŠKOVE in SVETOVE
… za + Karla (obl.) in Jožefo ZAVRŠNIK
… za + Franca VASLETA

OBVESTILA - VABILA

V noči na to nedeljo, 31. oktobra, se je ura
premaknila na zimski čas. Večerne svete
maše odslej ob 17. uri v Andražu in ob
18. uri na Polzeli.
V ponedeljek, 1. novembra, ob 10. uri,
bo pri osrednjem spomeniku v
Andražu žalna komemoracija.
V nedeljo, 7. novembra zahvalna maša
na Gori Oljki. Po maši bratsko srečanje.
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, 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 to nedeljo 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

V ponedeljek je praznik 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.
ZAKONSKI JUBILEJI

V mesecu novembru bomo v obeh
župnijah praznovali praznik zakoncev
jubilantov – na Polzeli v soboto, 20.
novembra, ob 18. uri, v Andražu pa v
nedeljo, 28. novembra, ob 9. uri. Tisti, ki
jih bomo našli v matični knjigi, bodo
prejeli vabila. Vsi ostali jubilanti, ki želite
praznovati z nami, pa ste povabljeni, da
se osebno prijavite v zakristiji ali
župnijski pisarni (lahko tudi po telefonu
ali elektronski pošti).
BRALCI BOŽJE BESEDE

V četrtek, 18. novembra, ob 19. uri, bo v
veroučni učilnici srečanje bralcev božje
besede. Vabljeni vsi, ki to službo že
opravljate in vsi, ki bi se želeli pridružiti.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 115,
Zabukovnik, Dobrič 121, Hleb, Dobrič
119; Polzela: Ločica.

