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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas so se nekateri pogovarjali
o templju, kako je okrašen z lepimi
kamni in zaobljubnimi darovi.
Jezus pa je rekel: »Prišli bodo
dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo
ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil
zrušen.« Vprašali so ga: »Učitelj,
kdaj pa bo to in kakšno bo
znamenje, ko se bo to začelo
goditi?« Rekel jim je: »Glejte, da se
ne daste zavesti! Veliko jih bo
namreč prišlo in bodo govorili v
mojem imenu: ›Jaz sem,‹ ali ›Čas
se je približal.‹ Ne hodíte za njimi!«
Vsi vas bodo sovražili zaradi
mojega imena, a še las z glave se
vam ne bo izgúbil. S svojo
stanovitnostjo si boste pridobili
svoje življenje.« (Lk 21,5–8.17–19)
33. NEDELJA MED LETOM
Marsikaj, kar se nam zdaj zdi strašno
pomembno, postane čisto majhno, če
to presojamo v luči večnosti. Dovolj
je, da stopimo na pokopališče in se
malo zamislimo. Kako silno so se
nosili nekateri, ki so tam pokopani.
Zdaj, v smrti, pa so izenačeni s
tistimi, ki so jih morda v življenju
gledali zviška, jih zaničevali in jim
delali krivico. Svetniki so imeli
dragoceno življenjsko vodilo, ki je
tudi nam na razpolago: živeti je
treba pod vidikom večnosti.

Po: S. Čuk, Misli srca

BODITE STANOVITNI
Stanovitnost nam zagotavlja večno
življenje. Pojavlja pa se vprašanje: Kakšna
stanovitnost, pri čem moramo vztrajati? O
neki stanovitnosti je govoril tudi evangelij
prejšnje nedelje, če se še spomnimo.
Saduceji so bili izredno vztrajni pri
vprašanju, čigava bo žena po smrti, če jo je
imelo za ženo kar sedem bratov. Je to
takšna stanovitnost, ki nam zagotavlja
življenje? O drugi stanovitnosti govori
današnji evangelij, ki opisuje dogajanje ob
našem koncu. Jezus pravi, da bodo nad nas
dvigali roke, nas preganjali, izročali v
shodnice in ječe ... Pri tem pa nas spodbuja:
Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej
premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz
vam bom namreč dal usta in modrost. Če
skušamo sestaviti sliko iz treh evangelijev,
lahko iz njih izluščimo dve jasni trditvi:
Prava vera se mora odražati v
stanovitnosti in samo stanovitnost bo

nagrajena z večnim življenjem. Da se bomo
lažje orientirali, se vprašajmo, pri čem je
Jezus vztrajal do konca, v čem je bil kot vzor
vernika do konca dosleden. Pregovor
pravi: kakršna smrt, takšno življenje. Pa
poglejmo na križu visečega Jezusa, pri čem
vztraja, kaj je njegova stanovitnost. »Glej,
tvoja mati«, reče Janezu, in materi: »Glej,
tvoj sin.« Kako čudovito vztrajanje v
ljubezni. Jezus se tudi na križu ne vrti okrog
samega sebe, krivice ali česa podobnega.
Živel je za druge in za druge umira! »V tvoje
roke izročam svojo dušo,« nato reče Jezus
na križu svojemu Očetu. Jezus ve, kaj je
bistveno. To je edino, kar ostane, le njegova
duša. Vse je dal od sebe, nič ni ostalo. Pri
tem ni nobene zagrenjenosti. Ohranja
svoje dostojanstvo, ki mu ga je podaril Oče.
In Očetu ga zopet vrača. V celoti je bil
Njegov ljubljeni sin. Njegova stanovitnost je
bila stanovitnost v ljubezni in spoštovanju
samega sebe kot Božjega sina. In nato čisto
na koncu: »Dopolnjeno je!« Jezus je vztrajal
do konca. Stanoviten je bil do konca v
nalogi, ki mu jo je zaupal Oče. Po njegovem
zgledu bodimo stanovitni tudi mi, pa si
bomo pridobili Življenje, kakor nam
obljublja današnji evangelij. 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): 19.00;
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): 18.00;
prvi petki: 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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* 33. MED LETOM * Stanislav Kostka, redovnik
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žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivanko TOMINŠEK
+ Marijo ČRETNIK (obl.)
+ Martina, Justino in Nado GABERŠEK
+ Anico in Stanka KOŠEC ter Slavico KOŠEC
+ Marijo in Maksa GERŠAKA
+ Mirkota in Faniko PAVIČ
+ Jožeta REPNIKA, mir, blagoslov in srečno zadnjo uro
+ Staneta GROBELŠKA
+ Štefko KRONOVŠEK (obl.), vse KRONOVŠEK in SVET

PONEDELJEK

* Lovrenc Irski, škof * Nikolaj Tavelić, mučenec
ANDRAŽ 18.00 … za + Antona MARŠNJAKA
… za + Ivana BRUNŠKA in vse JURJEČEVE

POLZELA 19.00 … za + Milana PALIRJA (8. dan)
… za + Marto KODRUN

15.11.

TOREK

16.11.

SREDA

* Albert Veliki, šk. * Leopold, knez
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Andreja KUMER ter Jožefa VANGOŠ

POLZELA

17.11.

* Marjeta Škotska, kr. * Gertruda (Jedrt, Jerica)

8.00

ČETRTEK
red.
POLZELA 19.00

18.11.

… za + Marijo BIZJAK (obl.)
… za + Lucijo VASLE (obl.) in Milana
… za + botro Marijo VASLE (obl.)

* Elizabeta Ogrska, redovnica * Evfemija in Tekla, muč.
… za blagoslov pri oznanjevanju Jezusa

PETEK

* Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla * Filipina D., red.
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivanko TOMINŠEK
POLZELA 19.00 … za + Karla VREČARJA
… za + Tomaža DOBRIŠKA

19.11.

SOBOTA
ANDRAŽ 18.00
POLZELA 19.00

20.11.

* Matilda, redovnica, mistikinja * Neža Asiška, dev.
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Ano in Ivana SKAZA
Nežo in Franca OŽIR ter KOPRIVŠEKOVE in BAJHTOVE
Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK ter Janeza MAROLTA
Ivanko REPNIK (8. dan)

* KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA * Edmund, kralj
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POLZELA 10.30 … za
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žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivanko SKAZA
+ Antona SITARJA (obl.) in vse KOVAČEVE
+ SREDENŠKOVE, DOMNETOVE, Štefana SAMCA
ter dva Ivana in Angelo BLAGOTINŠEK
+ Ivana in Marijo ANCLIN
+ Marijo in Maksa GERŠAKA
+ Angelo in Ludvika CIZEJ ter Andrejo OGRIS
+ Veroniko KUNSTEK (obl.)
+ Stanka PODBREGARJA

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 13. novembra, bo na Polzeli
krščena Brina M. (god sv. Birin, 3. december).
V ponedeljek, 14. novembra, bo po
večerni sv. maši sestanek novo
izvoljenega ŽPS Polzela.
Marijanski koledarji (3€) in Pratike (7€)
za leto 2023 so že na voljo. Dobite jih
lahko v zakristiji ali v župnijski pisarni.
V tednu od 13. do 19. 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.
ZAKONSKI JUBILEJI

V mesecu novembru bomo v obeh župnijah
praznovali praznik zakoncev jubilantov – na
Polzeli v soboto, 19. novembra, ob 19. uri, v
Andražu pa v nedeljo, 27. novembra, ob 9. uri.
Tisti, ki jihbomonašli vmatični knjigi, bodo oz.
ste prejeli vabila. Vsi ostali jubilanti, ki želite
praznovati z nami, pa ste povabljeni, da se
osebno prijavite v zakristiji ali župnijski pisarni
(lahkotudi potelefonu ali elektronski pošti).
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Plaskan, Andraž nad Polzelo 8,
Šumljak, Andraž nad Polzelo 7, Bukovec,
Andraž nad Polzelo 2; Polzela: Ločica.
Sam naš Gospod Jezus Kristus in Bog,
naš Oče, ki nas je v svoji milosti vzljubil in
nam dal neminljivo tolažbo in blago
upanje, naj opogumi vaša srca ter jih
utrdi v vsakršnem dobrem delu in v
vsakršni dobri besedi.
(2 Tes 2,16–17)

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 (Polzela: Zdenka
Jelen, 031 679 290; Andraž: Marinka
Sitar, 031 506 221). Tudi mali darovi nam
veliko pomenijo, zanje pa uporabite
vrečke, ki jih dobite v cerkvi. V teh
vrečkah prinesite svoj dar pred oltarja v
župnijskih cerkvah na Polzeli in v
Andražu do nedelje 20. novembra.
Za dar iskrena hvala!
ADVENTNI VENČKI

Adventni venčki župnijske Karitas
Polzela bodo na voljo v nedeljo 20. in 27.
novembra. Dar, ki ga boste namenili za
ta simbol prihajajočega božičnega
praznika, bo šel v dobrodelne namene.
MIKLAVŽEVANJE

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 ponedeljek, 5. decembra: v Andražu
ob 16. uri, na Polzeli ob 18. uri.

