Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
7. november

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Sedél je nasproti zakladnici in
gledal, kako množica meče
denar vanjo. Mnogo bogatih je
veliko vrglo. Prišla je tudi neka
uboga vdova in je vrgla dva
nôvčiča, to je en kvadrant.
Tedaj je poklical k sebi svoje
učence in jim rekel: »Resnično,
povem vam: Ta uboga vdova je
vrgla več kot vsi, ki so metali
v zakladnico. Vsi so namreč
vrgli od svojega preobilja,
ta pa je dala od svojega
uboštva vse, kar je imela, vse,
kar potrebuje za življenje.«

(Mr 12, 41–44)

32. NAVADNA NEDELJA-ZAHVALNA
Hvalim te ponižno,
za toplo sonce,
hvala ti.
Za svežo vodo,
hvala ti.
Za družino, starše in otroke,
hvala ti.
Za našo zemljo in vse kar nam rodi,
hvala ti.
Za kruh in vino,
hvala ti.
Za obhajilo,
v katerem stopaš v moje srce,
hvala ti.

KDO JE ZARES BOGAT?
Slovenski pregovor pravi: »Prej dobiš od
mrtveca besedo kakor od bogatina dar.«
Apostol Jakob v svojem pismu svari bogate
ljudi, da jim bo bogastvo v veliko breme na
dan sodbe, če ga ne bodo prav uporabljali,
še bolj pa, če so ga nabrali po krivični poti.
V Apostolskih delih beremo, da so imeli v
prvi krščanski skupnosti verniki vse
skupno: bogati so prodajali svoje
premoženje, denar pa prinašali apostolom,
ki so od tega delili vsem, kolikor je kdo
potreboval. Reveža ni bilo med njimi. In
prav zaradi te dejavni ljubezni so jih pogani
občudovali. Bolj ko se je Cerkev na zunaj
širila in je raslo število njenih članov, težje
je bilo uresničevati ta vzor skupnosti.
Vedno pa je za Jezusove učence veljala
zapoved dejavne ljubezni do bližnjega,
brez katere je vse krščanstvo zgolj mrtva
črka. Dandanes govorimo o treh bistvenih
dejavnostih Cerkve: oznanjevanju verskih
resnic in načel, posvečevanju po

zakramentih, ki jih je postavil Jezus, sad
obojega pa je dejavna ljubezen, ki ji s tujo
besedo pravimo karitas. Iz vsakdanjega
življenja dobro vemo, da za uresničevanje
dobrodelnosti ni najpomembneje, da smo
premožni, ampak da imamo čuteče srce.
»Kdor ima ljubezen v svojem srcu, ima
vedno nekaj, kar lahko da,« je dejal sv.
Avguštin. Zgled take dobrote nam s prstom
kaže Jezus v današnjem evangeliju. Ko je bil
s svojimi učenci v jeruzalemskem templju,
jih je opozoril na dar uboge vdove, revne
žene, ki je v tempeljsko zakladnico vrgla
»samo« dva novčiča. »Resnično vam
povem,« je dejal Jezus, »ta uboga vdova je
vrgla več ko kot vsi, ki so metali v
zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega
preobilja; ta pa je od svojega uboštva dala
vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za svoje
preživetje.« Naj nam bo vzpodbuda pri
našem odnosu do denarja slovenska
duhovna pesem z naslovom Dva novčiča,
ki jo je zložil duhovnik Franc Juvan, v
drugem delu pravi: »Zdaj pa se zamislimo,
koliko mi dajemo za sestradane ljudi, ki
nimajo niti dveh novčičev. Dostikrat
zapravljamo, a pri tem pozabljamo na
nesrečne množice, ki čakajo naša dva
novčiča.«
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.

7.11.

1

NEDELJA

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

POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 9.00 …
…
G. OLJKA 10.30 …

8.11.

PONEDELJEK

9.11.

TOREK

10.11.

SREDA

11.11.

ČETRTEK

* Gotfrid (Bogomir), šk. * Elizabeta od Sv.Trojice, red.
POLZELA 18.00 … za + Vinka VIDMAJERJA
… za + Ivana in Marijo ANDREJC in vse ROJŠEKOVE
* Posvetitev lateranske bazilike * Teodor (Božidar)
POLZELA 18.00 … za + Marijo ŠTORMAN (30. dan)
* Leon Veliki, papež * Andrej Avelinski, duhovnik
POLZELA 8.00 … na čast svetemu Jožefu
ANDRAŽ 17.00
POLZELA 18.00

12.11.

PETEK

13.11.

SOBOTA

* Jozafat Kunčevič, škof, mučenec * Emilijan (Milan)
ANDRAŽ 17.00 … za + Ivana in Silvo DRAKSLER
ter Slavka in Pavlo ČUK
POLZELA 18.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER
… za + Marijo in Maksa GERŠAK

POLZELA 18.00

14.11.

* Martin (Davorin) iz Toursa, škof * Menas, puščavnik
… za + Martina SMREKARJA
… za + Angelo DUŠIČ
… za + Mateja ZMRZLAKA (obl.)
… za + Andrejo FLORJANC
… za + Martina SKOKA in vse + SAJOVICEVE

* Stanislav Kostka, redovnik * Brikcij, škof
… za + Stanka PODBREGARJA
ter starše KOŠEC in PODBREGAR
… za + Anico in Stanka KOŠEC
… za + botro Marijo VASLE (obl.) in vse BEŠERJEVE

NEDELJA

* 33. NEDELJA MED LETOM * Lovrenc Irski, škof
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Marijo KREGAR in Franca (obl.)
ter vse LIPIČNIKOVE
… za + Martina GABERŠKA, Justina in Nado
POLZELA 10.30 … za + Faniko, Amalijo in Marijo PAVIČ
… za + Avgusta LIKEBA

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 7. novembra, ob 10.30 uri,
zahvalna sv. maša na Gori Oljki.
V torek, 9. novembra, po večerni sv.
maši, bo sestanek župnijske Karitas
Polzela.
Zaradi trenutne situacije z epidemijo
sv. maš na Martinovo in Miklavževo
nedeljo na Vimperku ne bo.
Marijanski koledarji (3€) in Pratike
(6,5€) za leto 2022 so že na voljo. Dobite
jih lahko v zakristiji ali v župnijski pisarni.
V tednu od 14. do 20. novembra se v
okviru katoliške Cerkve ter drugih
krščanskih cerkva in skupnosti obhaja
teden zaporov. Namen je, da bi se kristjani
zavedali potreb zapornikov in njihovih
družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih
in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike.
KARITAS POLZELA – 30 LET

PSMM 2021 SLOVENIJA

NOVEMBER:
Ljudje, ki trpijo za depresijo.
Molímo za ljudi, ki trpijo zaradi depresije
ali izgorelosti, da bi povsod našli podporo
in luč, ki bi jih odprla v življenje.
»Gospod ve, kako je lahko življenje težko.
Ve, da mnoge stvari obtežijo srce:
razočaranja, rane iz preteklosti, teža, ki jo je
potrebno nositi in krivice, ki jih je treba v
sedanjosti prenašati, negotovosti in
zaskrbljenost glede prihodnosti. Prva
Jezusova beseda pred vsem tem je
povabilo, da se premaknemo in reagiramo:
»Pridite.« Napaka, ko stvari gredo narobe,
je ostati na mestu.« (papež Frančišek)
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: Verdev, Andraž nad Polzelo 79,
Zabukovnik, Andraž nad Polzelo 80,
Aristovnik, Andraž nad Polzelo 93;
Polzela: Ločica.

