Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
18. september

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Kdor je v najmanjšem zvest,
je zvest tudi v velikem, kdor
pa je v najmanjšem krivičen,
je krivičen tudi v velikem.
Če torej niste bili zvesti pri
ravnanju s krivičnim
mámonom, kdo vam bo
zaupal resnično dobrino? In
če niste bili zvesti pri tujem,
kdo vam bo dal, kar je vaše?
Noben služabnik ne more
služiti dvema gospodarjema;
ali bo enega sovražil in
drugega ljubil, ali se bo
enega dŕžal in drugega
zaničeval. Ne morete služiti
Bogu in mámonu.«
(Lk 16,10–13)

25. NEDELJA MED LETOM
Nedelja svetniških kandidatov nas vsako
leto vabi, da bi te kandidate bolj spoznali,
se jim priporočali in molili, da bi nam bi bili
čimprej postavljeni za svetilnike na
življenjski poti. Njihov zgled nas vabi, da
dvignemo pogled od minljivih zemeljskih
stvari k Bogu. In kaj je pravzaprav tisto,
kar dela svetnike res posebne: najprej
njihova globoka in neomajna vera, potem
njihovo trdno upanje, ob njima pa
goreča ljubezen do Boga,
ki se posebej kaže v ljubezni do soljudi.
Povzeto po: T. Mohar

DO CILJA BREZ PODKUPOVANJA
Evangelij nam predstavi zgodbo o nekem
ne preveč poštenem oskrbniku. Obstaja
nevarnost, da bi človek pomislil, kako nam
Jezus pravi, naj se zgledujemo po človeku, ki
lahkomiselno in goljufivo ravna s tujim
premoženjem. Da pa bi pravilno razumeli
smisel te Jezusove prilike, ga moramo
gledati v okviru sobesedila. 16. poglavje
Lukovega evangelija namreč govori o
našem odnosu do imetja, do bogastva, na
neki način pa je to smiselno nadaljevanje
pripovedi 15. poglavja, kjer vidimo, kaj
nastane, če ima človek napačen pogled na
bogastvo. Ni težava v samih materialnih
dobrinah, temveč je težava v srcu tistega, ki
te dobrine uporablja, saj piše Matejev
evangelij: “Kjer je namreč tvoj zaklad, tam
bo tudi tvoje srce” (Mt 6,21). Osrednje
vprašanje, ki mi ga tako zastavlja evangelij,
je, kje je moje srce? Za kaj me zares skrbi v
življenju? Krivični oskrbniknaredi vse, kar je
vnjegovi moči, da bi se rešil. Jezus želi takšno

iznajdljivost, kakršno ljudje znamo imeti v
zadevah tega sveta, prenesti na naše
duhovno področje. Kako odlično bi bilo, če
bi naredili zares vse, kar je v naši moči, da bi
same sebe rešili v nekem drugem smislu. Če
naj bi mi bili “otroci luči”, naj bi si tudi
prizadevali za “kraljestvo luči”, ki se
načeloma tepe s “kraljestvom tega sveta”,
vendar pa je logika, kako priti do tega
“kraljestva luči”, torej do nebes, do
blaženosti, podobna. Nihče se ne more rešiti
sam, ampak si mora pridobiti prijatelje.
Vendar je treba biti pozoren na to, da si
prijateljev nihče ne more pridobiti s
podkupovanjem ali, kakor mu rečemo s
tujko, s korupcijo, temveč z velikodušnostjo.
Treba je imeti odprto in velikodušno srce.
Tu gre torej za tisto, kar molimo pogosto h
Gospodu Jezusu: “Jezus krotki in iz srca
ponižni, upodobi naša srca po svojem Srcu.”
Če se bomo trudili vsak dan za to, da bi svoje
srce upodabljali po Jezusovem in Marijinem
Srcu, si bomo pridobili številne prijatelje, ki
morda ne bodo imeli nikakršnega vpliva in
moči na tem svetu, nam pa bodo pomagali
pridobiti prostorček v nebesih.
Po: E. Mozetič

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 ključarja:
041 731 709
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.

18.9.

NEDELJA
POLZELA 7.00
ANDRAŽ

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Slavkota in Ivanko VAŠL ter vse HOJNIKOVE in LAVRIČEVE
+ Vinka TRANTURA in Damjana PETKA
+ Angelo DUŠIČ
+ Rafka in Terezijo UMBREHT (obl.)
+ Ivano (obl.) in Antona OGRAJENŠEK
ter GRMOVŠEKOVE in Srečka BRINOVŠKA
… za + Jožeta CIGALETA (obl.) in vse + iz družine GOVEK
… za + Marijo ŠVAJGER in vse + ŠVAJGERJEVE

9.00

POLZELA 10.30
19.9.

* 25. MED LETOM * Jožef Kupertinski, duh., red.

… za
… za
… za
… za
… za
… za

PONEDELJEK

* Januarij, škof, muč. * Teodor Angleški, škof
POLZELA 19.00 … za + Petra PUNGARTNIKA (obl.), vnuka Petra,
Pavlico in vse ŠPRONGOVE

20.9.

TOREK

* Andrej Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci

kor.m.
POLZELA 19.00
21.9.

SREDA
POLZELA

22.9.

… za + Terezijo MEŠIČ
… za + Milana (obl.) in Zinko TERGLAV ter Mirana BLAGOTINŠKA

* Matej (Matevž), evangelist, apostol * Jona, prerok

8.00

… za + Alojzijo URATNIK

ČETRTEK
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

23.9.

* Mavricij, mučenec * Pavel in Avguštin, kot. Katehista, muč.
… za + Ivanko TOMINŠEK (30. dan)
… za + Angelo OŽIR (obl.) in Martina
… za zdravje in srečno zadnjo uro
… za + Stanislava LEVOVNIKA

PETEK

* Pij iz Pietrelčine, redovnik, spovednik * Lin, papež
POLZELA 19.00 … za + Pavlo in Martina POLESNIKA
… za + Marijo STROPNIK (30. dan)
… za + Antona Janeza – Zvoneta VELEPIČA (8. dan)

24.9.

SOBOTA
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

25.9.

Anton Martin Slomšek * Robert Salzburški, škof

*

… za + Ano in Ivana SKAZA
… za + Nežo OŽIR
… za + Janeza MAROLTA (obl.) ter Alojza, Angelo in Ljudmilo HOJNIK
… za + Bogdana BIZJAKA in vse BAJHTOVE

NEDELJA
POLZELA 7.00
ANDRAŽ 9.00

POLZELA 10.30

* 26. MED LETOM * Slomškova nedelja

… za žive in rajne polzelske in andraške farane
… za + Ano in Andreja SITAR
… za + Martina SMREKARJA
… za + rodbino GRIL (Roman obl.) in SEDOVŠEK
… v zahvalo za življenje
… za + Daniela SATLERJA in Kristino ter Mihaela SATLERJA
… za + starše HRIBERNIK, sestre, brata in Marijo
… za + Zlatka, starše in brata KRONOVŠEK
… za + Štefanijo in Jožefa KAČ
… za + Mitja REHARJA (obl.) ter za + REHARJEVE in ŠMELCERJEVE

OBVESTILA - VABILA

V soboto, 24. septembra, bo v
Andražu krščena Ota H. (god sv.
Otilija, 13. december).
PRIPOROČENI DAR ZA SV. MAŠO

Slovenska škofovska konferenca je z
novim pastoralnim letom določila tudi
novo višino priporočenega daru za sv.
mašo, ki sedaj znaša 23 € (prej 20 €). Še
vedno gre za PRIPOROČENI dar
duhovniku, ki je opravil sv. mašo, kar
pomeni, da vsak vernik daruje glede na
svoje zmožnosti.
KRVODAJALSKA AKCIJA

Rdeči križ Slovenije – Območno
združenje Žalec in Krajevna organizacija
Rdečega križa Polzela vljudno vabita na
krvodajalsko akcijo, ki bo v veroučni
učilnici Župnije Polzela, v sredo, 21.
septembra, od 7. do 12. ure.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Cehner, Andraž nad Polzelo
277, Verdev, Andraž nad Polzelo 279;
Polzela: Breg pri Polzeli.

VOLITVE ČLANOV ŽPS

V nedeljo, 16. oktobra, bodo potekale
volitve članov ŽPS za obdobje štirih let
(2022-2026). Od nedelje 2. oktobra
dalje, bo pri vseh sv. mašah možno vzeti
volilne lističe, ki jih boste na dan volitev
lahko oddali v pripravljene volilne
skrinjice. Povabljeni, da skupaj molimo
za modro izbiro.
MOLITEV

Dobri Bog,
pred nami je za našo župnijo
pomemben dogodek,
dan, ko bomo izbirali člane
župnijskega pastoralnega sveta.
Pomagaj nam, da bomo v svojih
bratih in sestrah po navdihu Svetega
Duha prepoznali tiste, ki bodo to
nalogo v naši župniji opravljali
najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim
srcem in odgovornostjo.
Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi
ostali župljani pri tem odgovornem
delu, vsak po svojih močeh,
pomagali s svojimi darovi, in bomo
tako skupaj skrbeli za bogato
življenje naše župnije.
ŽUPNIJSKO ROMANJE

Za rezervacijo termina – v soboto, 22.
oktobra, bomo imeli župnijsko romanje
obeh župnij. Podrobnosti sledijo.
Otroka versko vzgojiti pomeni
dopovedati mu,
da je Bog vedno z njim,
da ga vedno ljubi.
(Miha Žužek)

