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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Od smokvinega drevesa pa se
naučite priliko: »Kadar postane
njegova veja že mužévna in
poganja liste, veste, da je poletje
blizu. Tako tudi vi: Ko boste
videli, da se to dogaja, védite, da
je blizu, pred vrati. Resnično,
povem vam: Ta rod nikakor ne bo
prešel, dokler se vse to ne zgodi.
Nebo in zemlja bosta prešla, moje
besede pa nikakor ne bodo prešle.
Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče,
ne angeli v nebesih, ne Sin,
ampak samo Oče.«
(Mr 13, 28–32)

33. NAVADNA NEDELJA
Phil Bosmans pravi, da nam je ob
razmišljanju o našem koncu lahko v
vzpodbudo tudi podoba žitnega zrna.
Zrno nosi v sebi veliko skrivnost
življenja in smrti, tišine, preprostosti
in skritosti. Prepusti se temačnosti
zemlje. Čuti toploto sonca. Črpa
blagoslov dežja.
Zrno ne vidi žetve, toda vanjo
verjame. Pot
zrna je pot
vsakega človeka
do resnične
rodovitnosti in
zrelosti.

ZADNJA URA
Ena bo zadnja! Ura mojega, tvojega,
slehernega življenja. K temu razmišljanju
nas želi spodbuditi Božja beseda teh
zadnjih nedelj cerkvenega leta, ko govori o
koncu sveta in o sodbi. Stari Rimljani so
imeli modro navodilo: »Kar delaš, delaj
modro in misli na konec!« Za vse bomo
nekoč dajali odgovor, nas prepričuje Jezus,
vendar mi živimo preveč površno in si tega
ne jemljemo k srcu. Da bo ta odgovor za
nas lažji, se skušajmo vsak večer, ob koncu
dneva, postaviti na zatožno klop. Tožnik bo
naša vest, Božji glas v nas, mi pa bomo pred
njo zagovarjali svoja dejanja. V mislih
imam izpraševanje vesti, ki naj bi bilo
zadnje opravilo krščanskega človeka,
preden leže k počitku. Vsak dan je lep
košček našega življenja. Ne vemo, kdaj
nastopi za nas zadnji dan. Gospod pride kot
tat, opozarja Jezus. Ne veste ne dneva ne
ure. Bodite pripravljeni!
Božja beseda iz Stare zaveze nas poučuje:

»Misli na poslednje reči in vekomaj ne boš
grešil!« Smo sredi meseca novembra, ki je
posvečen misli na naše drage pokojne. V
začetku meseca smo okrasili njihove
grobove s cvetjem in na njih prižgali sveče;
kot kristjani smo tudi kaj zmolili, saj
molitev koristi več kot rože, sveče in lepi
nagrobniki. Romati na grobove je koristno
za nas same, saj nam ti zadnji domovi dajo
vedeti, da naša pot neizogibno pelje proti
grobu, ki pa je le vmesna postaja –
čakalnica za vstajenje.
V življenju se velikokrat obnašamo zelo
nespametno in včasih kar smešno. Toliko
nam je do tega, da bi nekaj veljali pred
ljudmi: delamo se dobre, poštene, čeprav
nam naša vest govori drugače. Vzemimo si
vsak dan nekaj trenutkov v zbranosti in
prisluhnimo temu glasu v sebi. Vprašajmo
se, kaj bi hotel iz mene narediti Bog s svojo
milostjo in kaj smo iz sebe naredili mi. Moja
vest je moje notranje oko. »Če tvoje oko
temno, kolika bo tema!« pravi Jezus. In
vemo, koliko teme je v ljudeh, ker slepijo
sami sebe in nočejo poslušati Božjega glasu
v sebi.
Vsekakor se je vredno ravnati tudi po reku:
»Vsak je svoje večne sreče ali nesreče
kovač!«
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.

14.11.

NEDELJA

15.11.

PONEDELJEK

16.11.

TOREK

17.11.

SREDA

18.11.

ČETRTEK

* 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

* Albert Veliki, šk. * Leopold, knez
ANDRAŽ 17.00 … za + Ivana BRUNŠKA in vse JURJEČEVE
POLZELA 18.00 … za + Antona in Terezijo OREL ter Jožeta PRISLANA
* Marjeta Škotska, kr. * Gertruda (Jedrt, Jerica)
ANDRAŽ 17.00 … za + Ano SKAZA (8. dan)
POLZELA 18.00 … za + Martina in Angelo OŽIR
… za + Vero KUNSTEK (obl.)
* Elizabeta Ogrska, redovnica * Evfemija in Tekla, muč.
POLZELA 8.00 … na čast svetemu Jožefu
… za + Mihaela TOMPLAKA
POLZELA 18.00

19.11.

PETEK

20.11.

SOBOTA

* Matilda, redovnica, mistikinja * Neža Asiška, dev.
POLZELA 18.00 … za + Jožefa TERČAKA
… za + Darjo ČATER (8. dan)
POLZELA 18.00

21.11.

* Posvetitev bazilike sv. Petra in Pavla * Filipina D.
… za + Tomaža DOBRIŠKA (obl.)

* Edmund, kralj * Gelazij I., papež * Marija F. V., red.
… za + Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK
ter Janeza MAROLTA
… za + Marijo OŽIR (obl.) in Franca
… za + Vinka MOHORKA (8. dan)

NEDELJA

* KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA * Darovanje Device Marije
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ano in Otmarja MAJHENIČ
… za + Antonijo in Janeza DROBEŽA
POLZELA 10.30 … za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR
… za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA
… za + Ludvika in Angelo CIZEJ

OBVESTILA - VABILA

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

ZAKONSKI JUBILEJI - ODPOVEDANI

V mesecu novembru smo nameravali
obhajati praznik zakoncev jubilantov, a
moramo slavja zaradi trenutne situacije z
epidemijo v obeh župnijah odpovedati.
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.
DOBRODELNOST

Zbiramo pridelke za ozimnico, namenjeno
ljudem v stiski. Prinesete lahko sladkor,
olje, moko, UVT mleko, konzerve, vložena
živila, čebulo, jabolka, krompir, kupljena
živila z daljšim rokom uporabe, higienske
pripomočke. Večje količine lahko
pridemo iskat na dom. Tudi mali darovi
nam veliko pomenijo, zanje pa uporabite
vrečke, ki jih dobite v cerkvi. V tej vrečki
prinesite svoj dar pred oltar v župnijski
cerkvi na Polzeli do nedelje 21.
novembra. Za dar iskrena hvala!
ADVENTNI VENČKI

Adventni venčki župnijske Karitas
Polzela bodo na voljo v nedeljo 21. in 28.
novembra. Dar, ki ga boste namenili za
ta simbol prihajajočega božičnega
praznika, bo šel v dobrodelne namene.
MIKLAVŽEVANJE

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Mešič, Andraž nad Polzelo 306,
Kužnik, Andraž nad Polzelo 311,
Tominšek, Andraž nad Polzelo 314;
Polzela: Ločica.

Miklavž namerava tudi letos obiskati
otroke v župnijah Andraž in Polzela.
Starši, oglasite se v župnijski pisarni na
Polzeli in povejte, ali so se otroci trudili
biti dobri, da jih bo Miklavž lahko tudi
obdaroval. Predvideno miklavževanje
bo v nedeljo, 5. decembra: v Andražu ob
16. uri, na Polzeli ob 18. uri.

