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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti
judovski kralj?« Jezus mu je
odgovóril: »Praviš to sam od sebe
ali so ti drugi povedali o meni?«
Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud?
Tvoj narod in véliki duhovniki
so te izročili meni. Kaj si storil?«
Jezus je odgovóril: »Moje
kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi
bilo moje kraljestvo od tega sveta,
bi se moji služabniki bojevali,
da ne bi bil izročen Judom,
toda moje kraljestvo ni od tod.«
(Jn 18,33–36)

NEDELJA KRISTUSA KRALJA
»Moje
kraljestvo ni
od tega
sveta.«
»On ne pravi,
da ni v tem
svetu, ampak
da ni 'od tega sveta'. Verniki so v
svetu, pa niso od tega sveta. Od sveta
je namreč vsak človek, ker je
stvaritev in potomec Adamovega
rodu, omadeževan z grehom, a ni več
od tega sveta od trenutka, ko je
prerojen v Kristusu.«
(sv. Avguštin)

KRALJ, KI DELI OBLAST
Z NAMI
Kristus ima do nas podobno razmerje, kot
vlada med dvema človekoma, ki sta
pripravljena svoji življenji za vedno
povezati v zakonski skupnosti. »Kar je
moje, je tvoje,« pravi on in ona mu enako
odgovarja. Pa tudi najbolj idealna
zakonska skupnost ne dosega tolikšne
edinosti, kot je tista, ki zavlada med
Kristusom in nami, če se mu povsem
odpremo. »Po posvečujoči milosti smo
čistokrvni kraljevski rod,« piše p. Albin
Škrinjar. »Kristus Kralj že sedaj v nas
kraljuje, v nas zmaguje, nas visoka dviga in
nas dela silno bogate. »Jezus s svojim
naukom in s svojim življenjem vse
postavlja na glavo: kar je v človeških očeh
veliko, je v Božjih neznatno, kar bi po
človeških merilih zmagovalo, dejansko
izgublja. Pred sodnikom Pilatom stoji Jezus
kot nemočen obtoženec, ki ga čaka
sramotna smrt na križu, dejansko pa gre

naproti dokončni zmagi – zmagi resnice,
Božje resnice o svetu in o človeku. »Res je,
kralj sem,« reče Pilatu, »ker sem zato prišel
na svet, da pričujem za resnico.« Pilat v
svoji duhovni slepoti sprašuje: »Kaj je
resnica?« Jezus mu ne odgovarja z
besedami, temveč bo vsem odgovoril z
najvišjim dejanjem ljubezni – darovanjem
svojega življenja. Veliki teolog Hans Urs
von Balthasar pravi: »Resnica je Očetova
ljubezen do sveta, ki jo Sin predstavlja v
svojem življenju, smrti in vstajenju. Križ je
dokaz za resnico, da Oče tako zelo ljubi
svoje stvarstvo, da je vse to dopustil.« Svoje
pričevanje pred Pilatom je Jezus sklenil z
besedami: »Kdor je iz resnice, posluša moj
glas.« Kaj pomeni biti iz resnice? P. Albin
Škrinjar v svoji knjigi Poznaš Kristusa?
odgovarja: »To pomeni biti tako
razpoložen, da se resnice oklenem …
Verska resnica in vsaka resnica, ki nas uči,
kako je treba živeti, zahteva od človeka
žrtev. Mnogi se boje žrtev, zato beže od
resnice. Pred resnico, ki jim ni ljuba, ljudje
radi zaprejo oči. Ljudje tega sveta večkrat
zamižijo pred sleherno resnico.« Če
hočemo »sovladati« s Kristusom, mora biti
naše srce odprto njegovi resnici in njegovi
luči.
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.

21.11.

NEDELJA

22.11.

PONEDELJEK

23.11.

TOREK

24.11.

SREDA

25.11.

ČETRTEK

* 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
POLZELA 13.00 … za + Lucijo VASLE (pogrebna maša)

* Cecilija, dev. in muč. * Marko in Štefan, muč.
ANDRAŽ 17.00 … za + Jožefo SITAR
… za + Angelo DUŠIČ
POLZELA 18.00 … za + Ljudmilo in Ladka KOLENC
* Klemen I:, papež * Kolumban, opat
POLZELA 18.00 … za + Janjo PANČUR
Andrej Dung Lac in drugi viet. muč. * Flora (Cvetka), muč.
POLZELA 8.00 … na čast svetemu Jožefu
… za + Jožeta SVETA (obl.)
POLZELA 18.00

26.11.

PETEK

27.11.

SOBOTA

* Obl. posv. celjske stolnice * Leonard Portomavriški, red.
POLZELA 18.00 … za + Franca Arha
… za + Marijo Bizjak (8. dan)
ANDRAŽ 17.00
POLZELA 18.00

28.11.

* Katarina Aleksandrijska, devica in mučenka
… za + Alojzijo in Mihaela MARCENA

* Modest in Virgil, škofa * Bronislav Kostkowski, muč.
… za + Angelo in Franca TOMINŠKA
… za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško JELEN
… za + Herberta VASLETA (30. dan)
… za + dva Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško,
Marijo in Ivano KRAŠOVIC (obl.)

NEDELJA

* 1. ADVENTNA NEDELJA * ANDREJEVA * KARITAS
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
… za + Ivanko, Štefana in ČEDETOVE iz Šmartnega
ANDRAŽ 9.00 … za + Andreja in Marijo VAŠL, vse ZAGORČNIKOVE
… za + Ivanko SKAZA (obl.) in sestro Elizabeto
… za + Andreja in Ano MEŠIČ ter Sebastjana JELENA
POLZELA 10.30 … za + Majdo MOŽINA
… za + Maksa (obl.) in Marijo GERŠAK
… za + iz družine GRADIČ
… za + Branka MIKLAVŽINA (obl.)

TEDEN KARITAS

OBVESTILA - VABILA

Zaradi trenutne situacije z epidemijo
svete maše na 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 nedeljo, 28. novembra, bomo v
Andražu obhajali župnijski praznik – god
sv. Andreja.
KARITAS POLZELA – 30 LET

Letošnji Teden Karitas bo potekal od
ponedeljka, 22. novembra do nedelje, 28.
novembra. V Tednu Karitas 2021 nas bo
nagovarjalo geslo: »SRCE, ki sprejema«.
Zaradi trenutnih razmer je odpovedano
širše romanje prostovoljcev Karitas na
Ponikvo. V sredo, 24. novembra, ob 13.30
pa bo kljub temu na Ponikvi potekala
tradicionalna sveta maša za sodelavce in
prostovoljce Karitas, ki jo bo vodil
nadškof msgr. Alojzij Cvikl, predsednik
Slovenske Karitas. Udeležba pri maši bo
omejena glede na ukrepe. Mašo bosta
neposredno prenašali TV Golica in RTS
Maribor. V sredo, 24. novembra bo ob 20.
uri začetek 31. dobrodelnega koncerta
Klic dobrote. Neposredni prenos bo na
TV SLO 1, Radio Slovenija in Radio
Ognjišče. V času koncerta in tudi še ves
december se bodo zbirala sredstva za
pomoč slovenskim družinam v stiski.
ADVENTNI VENČKI

Adventni venčki župnijske Karitas
Polzela bodo na voljo to in naslednjo
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: Jeromel, Andraž nad Polzelo
168, Dobnik, Andraž nad Polzelo 169,
Satler, Andraž nad Polzelo 175; 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.

Če vas Bog ne bi potreboval tam, kjer ste, vas ne bi postavil tja.
(Paul Claudel)

