Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
9. februar

2014
Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Vi ste luč sveta.
Mesto, ki stoji na gori,
se ne more skriti.
Svetilke tudi ne prižigajo in
ne postavljajo pod mernik,
marveč na svetilnik
in sveti vsem, ki so v hiši.
Tako naj vaša luč
sveti pred ljudmi,
da bodo videli
vaša dobra dela in
slavili vašega Očeta,
ki je v nebesih.
(Mt 5, 14-16)
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Na obzorju vidim prihajati ljudi.
Ljudi iz vseh držav in vseh socialnih
slojev. Vstajajo. Z lučjo srca bodo
ljudem podarili orientacijo in upanje.
Z močjo svojih besed in srca bodo
zaščitili ljudi pred krivico.
S skrbnimi rokami bodo rešili
ljudi in jih pripeljali
do oaze.
Ljudje vodijo
ljudi k luči,
k novemu življenjskemu
stilu, proč od lakomnosti,
sovraštva in nasilja.
Po: P. Bosmnasu
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Jezus nam ni naročil, naj bomo moka,
ki je je v kruhu neprimerno več kot
soli. Tudi ne pravi, naj bomo voda,
katere je prav tako veliko in je za vse
uporabna. Ni nam rekel, naj bomo
sladkor, da bi se kdo zaradi nas oblizoval … Jezus nam tudi ni zapovedal,
naj bomo olje, vino, ogenj, meč ali
kaj drugega pomembnega.
Sol naj bomo, preprosta in navadna
sol, malce grenkega okusa, prav nič
privlačna človeškim čutilom. Sol, ki
je ne sme biti ne preveč ne premalo,
če hočemo, da bo jed užitna.
Zamislimo se v drobec soli v kosu

kruha. Osamljen je in izgubljen med
moko, vodo in drugimi snovmi. Pa je
vendarle potreben. Tiho in neopazno
deluje s tem, da je tam, kamor spada,
in tako, kakor mu je določeno.

OB EVANGELIJU

»… da bodo videli
vaša dobra dela …«
nam daje navodila
današnja Božja beseda. Cerkev ni luč
Podoben občutek imamo morda tudi sveta po modrosti svojega nauka in
mi. Med množico, ki se razlikuje od zakonov, ampak ker si zna »umazati
nas, se zavedamo svoje majhnosti in roke« z dobrimi deli med ljudmi, v
osamljenosti. Toda Bog nas je postavil služenju, ki je ljubezen.
prav na to mesto in nam določil prav
Mi, ki smo Cerkev, kot služabniki ne
to vlogo. Ni samo potrebna, temveč
moremo nikoli iskati svoje hvale, amje celo nezamenljiva.
pak moramo delovati tako, da bodo
Velikokrat nas kristjane kdo obsodi. ljudje odkrili prisotnost Očeta in ga
Nekaterim to tako leže na dušo, da se slavili, ker jih je doseglo njegovo
umaknejo. Preprosto jih zmanjka. odrešenje.
Mario Galizzi
Drugi gredo vase in si pričnejo izpraševati vest, če nismo kristjani morda
LUČ V TEMI
res postali pokvarjena sol, ki ni za
drugo, kot da se zavrže in jo ljudje
Dober človek je kot
pohodijo. Sept drugi so ogorčeni;
majhna luč, ki se po
loteva se jih skušnjava, da bi postali
našem svetu premiogenj in meč in obračunali z vsemi, ka skozi noč in na svoji poti prižiga
ki si upajo kaj takega o nas misliti. mrtve zvezde.
Z ničimer drugim ne bomo ovrgli
trditve o »opiju za ljudstvo« kot z
resnim in vztrajnim prizadevanjem,
da bomo res to, kar nas je imenoval
Kristus – zdrava in nesprijena evangeljska sol.
Po: F. Cerarju

Naša vera mora v »areno življenja«,
med ljudi, v svet.
Je živa in raste le v dotiku
z življenjem sveta.
Tu spoznava nevarnosti,
se ob njih oblikuje,
le tu je končno varna.
(Jože Rajhman)

Dobrota, ki si jo ljudje izkazujejo s
prijateljstvom in ljubeznijo, stoji na
drugem bregu kot uspešnost in konkurenca. Ne da se programirati in
kontrolirati. Dobrota je globlja. Je kot
topel zalivski tok. Neviden, vendar ga
čutimo na obalah sveta, ki že predolgo
zmrzujejo zaradi hladu med ljudmi.
Božje sonce vzhaja nad
dobrim in hudobnimi,
nad prijatelji in sovražniki.
Vedi pa, da obstane
nad prijatelji.
(Martin Gutl)
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09. 02. – 16. 02.



NEDELJA * 5. MED LETOM * Apolonija (Polona), devica, mučenka)
09. 02. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Apolonijo in Ivana JELEN
+ Alojza, Marijo ŠTEFANČIČ, Anico LESKOŠEK
+ Ivanko in Franca DROBEŽ
+ Apolonijo ČRETNIK
* maš.: J.B., J.R., L.S.

PONEDELJEK * Sholastika, devica, red. * Alojzij Stepinac, šk., muč.
10. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Marijo CIZEJ, roj. MEŠIČ
… za vse + JOŠOVČEVE
* maš.: Janez B., Jože K.

TOREK * Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov * Benedikt Anianski
11. 02. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za zdravje in v dober namen
… za + Ivana SATLERJA, vse VRANOVŠEKOVE
in LESKOVŠEKOVE
* maš.: Janez B., Jože K.
POLZELA 17.00 … za + Antonijo HRAŠAR
… za + Ivana VASLETA
* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA * 1. dan celodnevnega češčenja SRT v župniji * Humbelina, red.
12. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Marijo in Martina HRUŠOVAR
… za + Franca IVANIČA
* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK * 2. dan celodnevnega češčenja SRT v župniji
13. 02. 2014

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

+
+
+
+

Rudolfa JAZBECA
Ludvika JERŠIČA in vse + JERŠIČEVE
Franca in Frančiško ŽOLNIR
Julijano KAČ (obl.) in Edvarda * J.B., J.K., D.S.

PETEK * Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec * Elevkadij, škof
14. 02. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za + Gregorja BOLHA (obl.), Jožefo, BELOGLAVČEVE
POLZELA 17.00 … za + Jožefo TRPINC (obl.) ter Karla in Francija
… za + Frančiško in Andreja ŽGANK
* m.: J.B., J.K.

SOBOTA * Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica * Sigefrid, škof
15. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za 2 + Cirila in Frančiško PRAPROTNIK
… za + Marijo BLAGOTINŠEK (8. dan)
… za + Nado BOŽIČ
* maš.: J.B., J.R., J.K.

NEDELJA * 6. MED LETOM * Julijana Koprska, muč. * Onezim, šk., muč.
16. 02. 2014

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Antona OGRAJENŠEK, starše, brate, sestre
… za + Ludvika, Marka, Konrada, Angelo, Jožeta MEKLAV
10.30 … za + Vinka HRIBERNIKA (obl.), Danico KRAMERŠEK
… za + Vincenca, Angelo in ostale ZAGORIČNIKOVE
… v zahvalo in za zdravje (ob 70 letnici)
* maš.: J.B., J.R., L.S.

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 10. februarja, ob 19. uri
redna seja ŽPS Polzela.
V torek, 11. februarja bo 22. svetovni
dan bolnikov. Papež je napisal poslanico: Vera in ljubezen. Prisluhnimo!

DUHOVNE VAJE - MINISTRANTI

Od ponedeljka 24. do srede, 26. februarja bodo v Domu sv. Jožefa v Celju
duhovne vaje za ministrante. Vodil jih
bo Tilen Prinčič. Prijave do 21. febr.
DOBRODELNOST

Župnija Galicija vabi danes, 9. februarja,
V torek, 11. februarja bo v prostoru ob 15. uri v podružnično osnovno šolo
pod cerkvijo sestanek s starši vero- Trje na dobrodelni koncert za obnovo
učencev 5. razreda.
župnijskih orgel. Vstopnina 10 €.
V sredo, 12. februarja, bo 1. dan celo- Andraž: Drugo in tretjo nedeljo v febdnevnega češčenja SRT na Polzeli.
ruarju bodo tudi letos ključarji zbirali
V četrtek, 13. februarja, bo 2. dan celodnevnega češčenja SRT na Polzeli.

prispevke za uporabo klopi v cerkvi
in vzdrževanje cerkvenih prostorov.
Vsem darovalcem že v naprej hvala!

V četrtek, 13. februarja, ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.

KULTURA

Andraž: Gledališka predstava 'Zadrega
nad zadrego', ki je zaradi vremenske
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. ujme prejšnjo nedeljo odpadla, bo to
V Andražu: Mešič, Andraž 103; Kužnik, nedeljo, 9. februarja ob 15. uri v Domu
Andraž 102. Na Polzeli: Založe.
krajanov v Andražu.
SKRB ZA CERKEV

