
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

In tedaj bodo videli  
Sina človekovega  
priti na oblakih z  
veliko močjo in slavo.  
Nebo in zemlja  
bosta prešla, moje besede  
pa ne bodo prešle.  
Za tisti dan ali uro  
pa nihče ne ve,  
niti angeli v nebesih niti Sin, 
ampak le Oče.  
 

(Mr 13, 26.31-32) 

Zahvaljen, Gospod, da si nam 
pripravil odrešenje. 

Ne po vzoru velikih duhovnikov, 
katerih daritve niso mogle izbrisati 

grehov, ampak kot Božji Sin, 
ki sta mu podložna tudi satan in smrt. 

Veselimo se snidenja iz obličja v 
obličje, rešeni vseh vezi in spon. 

Zahvaljen za neizmeren 
 dar odrešenja. 

S čim naj ti  
povrnemo 
 za milost, 
ki nam jo  

rosiš z neba? 
 

Berta Golob 

  
 

Berta Golob 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sodobni človek nerad govori o koncu 
sveta in seveda o lastnem koncu, smrti. 
Danes otrok natančno ve, kako je pri-
šla na svet njegova sestrica, ne sme 
pa ničesar vedeti, kako je umrla in 
bila pokopana njegova stara mama. 
Najbrž je ta beg pred smrtjo posledica 
negotovosti sodobnega človeka, ki ne 
vidi nobene trdne opore v življenju. 
 

Kristus je v svojem oznanjevanju 
govoril tudi o končni prihodnosti 
sveta in človeka. Tako v današnjem 
evangeliju beremo temno napoved: 
»V tistih dneh, po tisti veliki stiski, bo 
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sonce otemnelo in luna ne bo dajala 
svoje svetlobe. Zvezde bodo padale 
z neba in nebeške sile se bodo majale« 
(Mr 13,25). Morda smo se ljudje osre-
dotočili na grozote in stiske ob koncu 
sveta, opisane v evangeliju. Toda Je-
zusove besede nas nočejo prestrašiti. 
Ravno nasprotno! Kljub temu da bo 
med narodi velika stiska in bodo na-
stopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo 
v Boga, ni treba bati: »Tedaj bodo vi-
deli Sina človekovega priti na oblakih 
z veliko močjo in slavo. In takrat bo 
poslal angele in zbral svoje izvoljene 
od štirih vetrov, od konca zemlje do 
konca neba.« Podobno pravi tudi pre-
rok Daniel v prvem berilu: »V tistem 
času (velike stiske) bo rešeno tvoje 
ljudstvo« (Dan 12,1).  Bog tistih, ki 
zaupajo vanj, tudi v največji nesreči 
ne bo zapustil, ampak bo prišel k njim. 
 

To Kristusovo oznanilo je tako polno 
upanja, ki nas navdaja ob tesnobi, da 
bo gotovo nastopil naš osebni konec, 
pa tudi konec sveta in vesolja. A tudi 
ko bo vse propadlo, ko ne bo več no-
bene trdne točke, ostaja velika in 
edina trdnost Bog. Kristus v današ-
njem evangeliju ne govori samo, kaj 
bo prešlo, ampak predvsem govori 
o tem, kaj bo ostalo: »Nebo in zemlja 
bosta prešla, moje besede pa ne bodo 
prešle«. 
 

Vse, kar je na svetu, bo minilo, ostalo 
bo samo tisto, kar je Božje. »Bog je 
ljubezen« (1Jn 4,8), zato bo ostalo 
to, kar smo v življenju povezali z 
Božjo ljubeznijo! Trudimo se pred-
vsem v tej smeri. 
 

Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 
 

 

   KONEC SVETA  
 

 

Vsako živo bitje ima na 
zemlji svoj čas, da vzklije, 
se razvije in premine. 
Bog je v svoji previdnosti 

in modrosti tudi naše bivanje tako 
uredil, da se ne izmakne tej zakoni-
tosti. To je za človeka od vsega najbolj 
boleče. Človek mora tudi sredi največ-
jega zagona nekega dne vse odložiti 
in pustiti. 
 

Mnogi ljudje so že večkrat napovedali 
konec sveta. Mnogi to še vedno posku-
šajo, nam, ki  verujemo, je pa zadosti 
jasno rečeno: »Za tisti dan ali uro ne 
ve nihče, niti angeli, ne Sin, ampak le 
Oče.« 
 

Na zaskrbljena vprašanja, ki jim je 
vselej primešana šibka vera, odgovarja 
Kristus in našteva zunanja znamenja – 
zamenja konca sveta. Preko teh opo-
zarja tudi na dušne stiske. Vso oporo 
in pomoč nam zagotavlja v presveti 
evharistiji in nas vabi, naj se trudimo 
drug z drugim živeti stanovitno, saj 
bomo le tako rešili svoje duše.  
 

Ne gre namreč za to, kdaj bo konec 
sveta, ampak kako ga bomo pričakali. 
 

Po: Bogoslužno leto B 
 
 
 
 

 
Mladost teži za tistim, kar je veliko … 
Kristus nam ni obljubil udobnega 
življenja. Kdor hoče udobje, za tega 
je Kristus napačen naslov. Toda on 
nam kaže pot, do resnično velikega, 
do dobrega in pravega človeškega 
žviljenja.                              (Benedikt XVI) 
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NEDELJA  * 15. 11. 2015  * 33. MED LETOM * Albert Veliki, škof, c.u.        
 

   POLZELA 

     7.00  
 

 

  ANDRAŽ      9.00 
 
 

  POLZELA   10.30 
 
 
 

  VIMPERK 15.00 

 

… za + Ivana BRUNŠKA in vse JURJEVČEVE 
… za + Ivano in Antona OGRAJENŠKA 
… za + Martina UMBREHTA               * maš.:  J.K., od. J.B., J.V. 
… za + Leopolda RANČIGAJA in Apolonijo ČRETNIK 
… za + Mirka (obl.) in Terezijo FAJDIGA   
… za + Mirka in Faniko PAVIČ 
… za + Štefko PLAZNIK                * m.:  L.S., od. J.R., J.B., M.G.…
… po namenu udeležencev  

 

PONEDELJEK * 16. 11. 2015 * Marjeta Škotska, kraljica * Gertruda                
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Ivana VODOVNIKA in vse VODOVNIKOVE 
 

TOREK * 17. 11. 2015  * Elizabeta Ogrska, redovnica * Hilda, opatinja 
 

 
 

  POLZELA   17.00 
  

… za + Amalijo CIMPERMAN (obl.) in 2 Alojza 
… za + Zoro ŠUSTER (obl.) 
… za + Ružo TERGLAV (8. dan)           * maš.:  J.K., od. M.G., J.V. 

 

SREDA * 18. 11. 2015 * Posvetitev bazilik sv. Petra in Pavla * Roman 
 

 
 

  POLZELA     7.00 
 

… za + Marijo in Edvarda HROVATA 
 

ČETRTEK * 19. 11. 2015  * Matilda, redovnica *Anastazij II., papež   

    
 

  POLZELA   17.00 
 

 

… za + Kristino LEDNIK (8. dan) 
… za zdravo pamet                          * maševala: J.K., od. M.G. 
    

PETEK * 20. 11. 2015  * Edmund, kralj * Bazilij, škof, mučenec 

  
 

  POLZELA   17.00 
 
 
 
  ANDRAŽ   18.00 

  

… za + Anico (obl.), Jožico in Marico VAŠL 
… za + Marijana MATJAŽA in sorodnike 
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA (7. dan)  
… za + starše KRAŠOVEC            * maš.: J.K., od. M.G., J.V., J.B. 
… za + Rudija JEROMLA 

 

SOBOTA * 21. 11. 2015  * Darovanje Device Marije * Maver Poreški  
    

    

 

  POLZELA   17.00 
  

… zahvala za pevce, organiste, zborovodje, zakonce jub. 
… za + Marijo VASLE (obl.)                            * maš.:  J.K., od. J.V. 
   

NEDELJA * 22. 11. 2015  * KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA  
 

 
 

  POLZELA      7.00 
  ANDRAŽ       9.00 

 
 
 
 

  POLZELA   10.30 
 

 

… za žive in rajne andraške in polzelske farane 
… za + Angelo, Antona VOGRINA, Franca ČRETNIKA,   
           Rudolfa CEVZARJA, Marjano CEVZAR 
… za + Vinka MELANŠKA in vse JEVŠNIKOVE 
… za + Marijo JELEN – JANEZOVO 
… za + Marijo in Ivana ANCLINA  * m.:  J.K., od. J.R., J.B., M.G. 
… za + Angelo, Alojza in Ljudmilo HOJNIK 
… za + Branka MIKLAVŽINA (1. obl.)   
… za + Ivana in Tilčko ŽOLNIR        * maš.:  L.S., od. J.B., M.G. 

  15.  11.  –  22.  11.       



 
 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

To nedeljo, 15. novembra ob 15. uri bo 
sv. maša tudi na Vimperku. Po njej bo 
tradicionalno družabno srečanje. 
  
 

 

V soboto, 21. novembra ob 17. uri bo 
na Polzeli slovesnost ob prazniku sv. 
Cecilije in srečanje zakoncev jubi-
lantov. Vse, ki letos obhajate katero 
od okroglih obletnic poroke, vabim, 
da sporočite svojo udeležbo. 
 
 

 

V Andražu bo blagoslov in srečanje 
zakoncev jubilantov v nedeljo, 22. 
novembra med in po maši ob 9. uri. 
Zakonce, ki obhajate katero od ob-
letnic poroke (5., 10., 15., 20., 25. itd.) 
prosim, da svojo prisotnost čimprej 
sporočite! 

 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 22. novembra bodo 
prostovoljci Društva Vincencijeve 
zveze dobrote pri nas prodajali Vin-
cencijev koledar. Z nakupom (10 €) 
boste podprli njihovo delo z brez-
domci, družinami in mladimi v stiski.  
 
 

 DUHOVNE VAJE 
 

 

Skupnost Emanuel pripravlja duhovni 
vikend za mlade z naslovom Srce go-
vori Srcu. Potekal bo med 4. in 6. de-
cembrom v samostanu v Stični. Na 
programu bodo predavanja, okrogla 
miza, različne delavnica, šport, molitev 
... Začetek v petek ob 18. uri. 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
Andraž:  Plaskan, Andraž 4, Šumljak, 
Andraž 5, Bukovec, Andraž 1. Polzela: 
Ločica ob Savinji.  

 

 

 KULTURA, DUHOVNOST 
 

 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 22. novembra bomo 
v Andražu že mislili na sv. Miklavža. 
Organizatorji srečanja otrok z njim 
bodo namreč po sv. maši zbirali pri-
jave za obdarovanje - enako kot lani. 
 
 

 DOBRODELNOST 
 

 

To nedeljo, 15. novembra se prične 
teden zaporov in molitve zanje: Nova 
in živa pot.  Zaključi se 21. novembra. 
 
 

 

Skupina za dobrodelnost gornjegraj-
ske dekanije vabi na srečanje: »Za 
Slovenijo srečnih otrok«, ki bo v torek, 
17.  novembra, ob 19. uri v Kulturnem 
domu Nazarje. Spregovorili bodo o 
prihodnosti družine in zaščiti otrok. 
Gostje: Zakonca Dani in Vilma Siter, 
Družina in Življenje, Mojca Magdič 
Belcl, družinski center Dlan, Aleš 
Primc, civilna iniciativa za družino in 
pravice otrok, Sandi Koren, tajnik 
Medškofijskega odbora za družino. 
 
 

 MISEL 
 

 

Zorenje duše ni v tem,  
da veliko mislimo na Boga,  
ampak v tem,  
da ga vedno bolj ljubimo;  
in to ljubezen si pridobivamo,  
ko se odločimo,  
da bomo zanj veliko naredili. 

 

(Terezija Avilska) 

 
 
 

  


