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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa ga
niso nehali vpraševati,
se je vzravnal in jim rekel:
»Kdor izmed vas
je brez greha,
naj prvi vrže kamen vanjo.«
In spet se je pripognil
in pisal po tleh.
Ko pa so to slišali,
so drug za drugim
odhajali ven –
počenši od najstarejših –
in je ostal sam
in žena v sredi.

*

http://zupnija-polzela.rkc.si
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OSSTTNNAA NNEED
DEELLJJAA...

»Tudi najdaljša pot se začne s prvim
korakom,« pravi pregovor. Prvi
korak, ki ga je treba narediti na poti
odpuščanja, je odločitev, da se ne
bomo maščevali.
Jean-Marie Pohier
zato pravi:
»V čem obstaja
resnično
odpuščanje?
V tem, da se
od drugega
ne zahteva,
da plača!«

V evangeliju 5. postne nedelje smo
priče spopadu, ki se v njem odloča o
življenju in smrti. Žena se je spozabila
in prestopila Mojzesovo postavo. Čuvarji te postave – pismouki in farizeji
– zahtevajo kaze, ki je po zakonu za
takšne prestopke predpisana, to je
kamenjanje.
Če pa si dogodek pogledamo pobliže,
vidimo, da so pismouki in farizeji ženo
in njen greh uporabili le za sredstvo,
da bi se spopadli z Jezusom. Računali
so, da se bo Jezus za grešnico zavzel
in jo zagovarjal. To jim bo dalo priložnost, da ga bodo pred ljudstvom
očrnili kot zagovornika prešuštva in

zaničevalca postave. Morda jim bo
uspelo celo naščuvati ljudi, da bodo
poleg grešnice kamenjali še njega.
Jezus je spregledal njihovo zvijačo in
z nekaj besedami dogajanje povsem
preusmeril. Ženinim tožilcem je dal
vedeti, da pravo področje spopada ni
med ženo in njimi, prav tako ne med
njim in njimi, temveč nekje drugje: v
njihovih srcih. Farizej, odvrni pogled
od grešne žene, zazri se v svojo grešnost, z njo se spopadi! Za tvoj greh
gre, ne za njen, za to gre, kakšen si
ti, kakšen ne bi smel biti in kakšen
bi moral biti.
Kakšen bi moral biti? Izpolnjevalec
postave. Pravičen. Poštenjak v odnosu do sebe, do okolja, do ljudi in
do Boga.
Kaj pa si? Kršilec postave. Grešnik.
Postava, ki se z njo spravljaš nad
bližnjega, te graja: Obsodi najprej
sebe! Kamen, ki ga vihtiš v roki, da
bi ga zagnal v drugega, ti kliče: Zaženi ga vase! Če te že veseli spopadati
se s kakšnim grehom, se spopadaj s
svojim; ta je zate življenjskega pomena.
Po: Beseda da Besedo

Jezus tudi naših
grehov ne obsoja!
Še posebej v tem
postnem času nas
vabi k prejemu
zakramenta svete
spovedi, kjer nam
vedno znova
sporoča: »Pojdi in ne greši več!«

YOUCAT
Katekizem za mlade: … Zakaj je Jezus
izbral datum judovskega praznika
pashe za svojo smrt in vstajenje?
Jezus je izbral pashalni praznik svojega ljudstva Izraela kot podobo zato,
kar se bo v smrti in vstajenju zgodilo
z njim. Kakor je bilo izraelsko ljudstvo
rešeno iz egiptovskega suženjstva
greha in od oblasti smrti.
Pasha je bila praznik osvoboditve Izraela iz suženjstva v Egiptu. Jezus je
šel v Jeruzalem, da bi nas osvobodil
na še globlji način. S svojimi učenci
je obhajal pashalni obed; vendar pa
je, namesto da bi zaklali velikonočno
jagnje, sam sebe naredil za žrtveno
jagnje. »Kristus, naše pashalno jagnje,
je bil namreč žrtvovan« (1 Kor 5,7),
da bi enkrat za vselej dosegel dokončno spravo med Bogom in človekom.
SREČANJE

Pravo
srečanje
ustvari drugemu prostor, v katerem
se počuti svoboden. V prostoru brezpogojne ljubezni se lahko veseli svojega življenja. To veselje ga osvobaja,
da pusti svoj negativni način vedenja.
Dokler želimo drugega spremeniti,
ta ohromi v svojem načinu obnašanja.
Zagovarja se. Pravo srečanje zaznamuje zaupanje v dobro jedro drugega.
Srečanje lahko naredi čudeže. Kajti
iz drugega privablja dobro jedro in
ga osvobodi načina obnašanja, česar
ljudje, ki so ga obsojali, ne bi nikoli
pričakovali.
Po: J. Monbourquette
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NEDELJA

5. POSTNA * Patrik (Patricij), šk., mis. * Jedrt (Jerica)

17. 03. 2013

07.00 …. za
09.00 …. za
…. za
10.30 …. za
…. za

PONEDEL.

Ciril Jeruzalemski, šk., c.u. * b. sli. Vendelin Vošnjak, r.

18. 03. 2013

07.00 …. za + Anico KOŠEC (1. obl.)

TOREK

JOŽEF, Jezusov rednik * Marcel Callo, del. ap., muč.

19. 03. 2013

07.00 ….
….
18.00 ….
….

SREDA

Martin iz Brage, škof * Kutbert, opat

20. 03. 2013

06.30
križev pot
07.00 …. za + Dorico ŽURBI (obl.), Ano in Frančiško

ČETRTEK

Serapion, škof, muč. * Nikolaj iz Flüe, kmet, puščavnik

21. 03. 2013

17.30
adoracija pred Najsvetejšim
18.00 …. za + Martina (obl.) in Marijo HRUŠOVAR
…. za + Jožefa ŠTORMAN in starše
* m.: J.B., J.K.

PETEK

Lea, spokornica * Tomaž Carigrajski, patriarh

22. 03. 2013

17.30
križev pot
18.00 …. za + Marijo (1. obl.) in vse OCVIRKOVE iz Ločice
…. za + Jožeta in Štefko KAČ
* m.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

GOSPODOVO OZNANJENJE – liturgično praznovanje

23. 03. 2013

07.00 ….
….
10.00
18.00 ….

NEDELJA

6. POSTNA, CVETNA * Katarina Švedska, red.

24. 03. 2013

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za + Matildo ŠTORMAN (obl.), vse ŠTORMANOVE
…. za + Angelo in Maksa SREBOČAN

za
za
za
za

žive in rajne farane
+ Marijo in Jožeta ROJNIK
+ Ivana CVIKL (obl.)
* maš.: Jože R., Jože K.
+ Antona, Martino KUKEC, Andreja BOKAL
+ Tilčko in Ivana ŽOLNIR * m.: Janez B., Jože K.

2 + Jožeta, Marijo VAŠL, Franca ČEBIN
+ Pepco ZAPUŠEK
* maš.: Janez B., Jože K.
+ Jožefo HRIBERNIK in Jožico NOVAK
+ Jožeta URATNIK in starše
* maš.: J.B., J.K.

za + Stanislavo DUCMAN
za + Katarino BLAŽIC
* m.: Janez B., Jože K.
križev pot z Vimperka na Goro Oljko
za + Vita in vse KORUNOVE

* maš.: Janez B., Jože K.

10.30 …. za + Silvo TURNŠEK (30. dan) in Konrada (obl.)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 17. marca se prične 8. radijski misijon pod naslovom: Gospod,
pomnoži nam vero. Vodila ga bosta
nadskofa metropolita dr. Anton Stres
in dr. Marjan Turnšek.
To nedeljo, 17. marca bo pri sv. Neži v
Libojah molitveno srečanje molivcev
za duhovne poklice. Ob 14.00 se bo
pričela molitev, ob 15.00 pa sv. maša.
Prijazno vabljeni tudi vsi ostali.
To nedeljo, 17. marca ob 15. uri bo v
župniji bl. A. M. Slomška v Celju srečanje animatorjev za oratorij 2013.
V ponedeljek, 18. marca ob 19. uri bo
redno predpraznično srečanje župnijskih zborovodij in organistov.
V torek, 19. marca bosta v župniji sv. maši ob
7. in 18. uri. Čez dan pa
vas vabijo k sv. Jožefu
v Celje, kjer bo ob 8.30
maševal opat g. Marjan
Jezernik, ob 10. in 11.30
pa koprski škof dr. Jurij Bizjak. Doma
bo po večerni maši srečanje pevcev.
V sredo, 20. marca ob 19. uri bo v sejni
sobi župnišča srečanje katehistinj.
V četrtek, 21. marca ob 19. uri bo v
župnijski sejni sobi sestanek ŽGS.
Ob petkih, 22. marca ob 17.30 bodo
križev pot v naši cerkvi pripravili
člani ŽPS. Pridružite se!
V soboto, 23. marca ob 10. uri se bo
pričel tradicionalni romarski križev
pot z Vimperka na Goro Oljko.

Ker je 25. marec letos
že v velikem tednu se
bo obhajanje Gospodovega oznanjenja prestavilo na soboto, 23. marca.
Liturgično praznovanje,
maši v domači župnijski cerkvi bosta
ob 7. in 18. uri. Zvečer bo prepeval
OPZ ‘Cekinčki’.
V nedeljo, 23. marca bo pri vseh treh
mašah blagoslov butaric in oljčnih vejic. Oljčne vejice bodo na voljo pred
vsemi mašami. Ob 9. uri se zberemo
na ploščadi pred cerkvijo.
KULTURA

26. avtorjev likovne sekcije KUD Polzela je pripravila zanimivo razstavo
na temo žena - mati, posvečeno dnevu
žena in materinskemu dnevu. Do 15.
marca je bila razstava v mali dvorani
Kulturnega doma, od 16. do 30. marca
pa bo na gradu Komenda.
V četrtek, 21. marca ob 19. uri bo v
župnišču v Petrovčah gostoval Gregor Čušin s predstavo 'Vera levega
razbojnika'. Vstopnina 5 €.
PRIDI IN POGLEJ.

SLO pastoralni načrt
Krovni dukoment, 43.:
»… Osebna vera pomeni osebno srečati
in v resnici spoznati Jezusa Kristusa kot
živo osebo, ki v svoji življenjski resničnosti in s svojim sporočilom osvobaja
in osrečuje. Benedikt XVI. je zapisal:
»Krščanska vera zato ni samo vera v
resnice, ampak predvsem osebni odnos
z Jezusom Kristusom, Božjim Sinom…«

