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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Če torej prineseš svoj dar
k oltarju in se tam spomniš,
da ima tvoj brat kaj zoper
tebe, pústi svoj dar tam
pred oltarjem in pojdi,
da se poprej
s svojim bratom spraviš,
in potem pridi
in daruj svoj dar.
S svojim nasprotnikom
se hitro spravi,
dokler si z njim še na poti;
da te nasprotnik ne izroči
sodniku in sodnik biriču,
ki bi te v ječo vrgel.
Resnično, povem ti:
Ne prideš od tam,
dokler ne poplačaš
zadnjega novčiča.
(Mt 5, 23-26)
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Hvala ti, Gospod, za tvoje zapovedi,
ki naj postanejo smerokazi na poti
našega življenja. Naj ne spregledamo
tvojih znamenj, ki nas usmerjajo.
Če pa zaidemo s poti,
nam podaj svojo roko
in jo močno stisni,
da srečanj s teboj
nikoli ne pozabimo.
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»Slišali ste … jaz pa vam pravim …«
beremo v današnji Božji besedi. Gre
v resnici tukaj za antitezo? Zdi se,
da ne. Zakaj on, ki je govoril našim
očetom po prerokih, in Jezus, njegov
Sin, gotovo nista v nasprotju, kakor
tudi ni v nasprotju to, kar pravi Jezus.
On želi samo pokazati, kako v skladu
z izbirami, ki jih je naredil, na popoln
način živeti staro postavo.
Stara zapoved namreč ostaja, kakor
ostaja tudi kazen, ki je določena za
ubijalca. Vendar pa ta kazen pravi,
da stara postava, takšna kot je, ni
dosegla svojega cilja. Ukazovala je
»Ne ubijaj«, ker je bila dana za živ-

ljenje. Zdaj pa je zaradi njenega kršenja v njej smrt tistega, ki je ubit, in
hkrati tistega, ki ubije. Kako obrniti
to težnjo in doseči, da bo postava dosegla svoj cilj in bo za življenje? To
je naloga, ki jo je Jezus sprejel, in zdaj
kaže pot do resničnega izpolnjevanja
postave. Pri tem sledi predvsem legalistični poti. Kazen, ki jo postava
določa proti tistemu, ki dejansko ubije
drugega, velja tudi za tistega, ki ga
ubije z besedo. Preden namreč nekdo
ubije nasprotnika z mečem, ga ubija
ali rani z besedo, ki prihaja iz srca.
Nekatere besede so preprosto rečeno
žaljive, kot na primer 'tepec', ki označuje nesoglasje med dvema človekoma. Nekatere besede pa – občestveno
gledano – ubijejo brata. Reči nekomu
'odpadnik', pomeni, da ga pred drugim prikrajšamo za njegove družbene
in verske pravice.
Jezus se torej ne omeji na obsodbo
tistega, ki dejansko nekoga ubije,
ampak obsodi tudi tistega, ki nekoga
ubije v svojem srcu, ki odstrani brata
iz svojega življenja, ki živi, kakor da
bi brata ne bilo; še bolj pa, če deluje
na tak način, da bi brata izključil iz
občestva. Bogu se lahko približamo
samo z resnim pregledom in urejenostjo medosebnih odnosov.
Po: M. Galizziju

Naša osebna sreča ni toliko
odvisna od tega, kar se nam
dogaja, ampak je odvisna od tega,
kaj se dogaja v nas.
(Wiliam James)

POT ODPUŠČANJA …

… nerazumna ljubezen.
Odpuščanje sodi v jedro
krščanstva: ljubiti sovražnika in odpuščati.
To je enkratno in nerazumljivo. Nemogoča naloga. Na gospodarskem,
političnem in celo na verskem področju odpuščanje ni v modi. Ljubiti
ljudi, ker so tako ljubeznivi – to vodi
v polom. Bila bi utvara, če bi hoteli
trajno ljubiti človeka v imenu neke
abstraktne ideje, ideologije, 'splošnega blagostanja' ali 'v imenu človeštva'.
Sovražnika ljubiti in mu odpuščati,
zlo vračati z dobrim – vse to bi res
bil nesmisel brez globljega motiva.
Kristijan najde ta motiv v Jezusu;
sočloveka ljubi kot človeka zaradi
njegovega dostojanstva, veličine in
lepote. Toda če je človek zavozil, se
zaprl v smrtni krog neprijaznosti, zla,
nasilja in sovraštva, išče kristjan izhod
pri Jezusu, v njegovem poslanstvu,
njegovem življenju in njegovi osebi.
Samo odpuščanje zmore privesti do
popolne spremembe v človeškem vedenju.
Odpuščanje zahteva pogum, tveganje
in ustvarjalno fantazijo. Podaritev
odpuščanja je za človeka, ljudstvo ali
narod najboljša in najučinkovitejša
strategija, da bi živeli v miru in preživeli v svetu, polnem sovraštva.
Po: P.. Bosmansu
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NEDELJA * 6. MED LETOM * Julijana Koprska, mučenka
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.

PONEDELJEK * Sedem ustanoviteljev servitov * Silvin, škof
17. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Vikija (obl.), Marjana in starše ZAVERŠNIK

TOREK * Frančišek Regis Clet, duhovnik, muč. * Janez Peter Neel, duh. muč.
18. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Anico in Stanka KOŠEC
… za + Franca JELENA

* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA * Konrad iz Piacenze, spokornik * Alvarez, redovnik
19. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Marijo in Edvarda HROVAT

ČETRTEK * Sadot in perzijski mučenci * Jacinta in Frančišek Marto, f. p.
20. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Jožeta JOŠOVCA (obl.)

PETEK * Peter Damiani, škof, c.u. * Irena Rimska (Mira), devica
21. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Jelico in Milana TERGLAV, ŠPRONGOVE
… za + Roberta LEKŠETA
* m.: Janez B., Jože K.

SOBOTA * Sedež apostola Petra * Marjeta Kotorska, spokornica
22. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Minko in Ladka KOŠEC
… za + Minko ŠTOK (30. dan)

* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA * 7. MED LETOM * Polikarp, škof, mučenec * Jožefina Vannini
23. 02. 2014

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Frančiško FURLAND (obl.) in ostale
… za + Andreja KUŽNIKA (obl.) in starše UČAKAR
… za + Fortunata BRŠEKA (obl.)
* maš.: J.B., J.R., J.K.
10.30 … za + Jožeta AVŽNERJA, starše ROJŠEK-AVŽNER
… za + Silvo TURNŠEK (1. obl.) in Konrada
* maš.: Janez B., Jože K.

V odnosu do Boga naj te vodi vera,
v odnosu do bližnjega ljubezen,
v odnosu do samega sebe pa ponižnost.
(sv. Janez Bosko)

OBVESTILA - VABILA

DUHOVNE VAJE

V soboto, 22. februarja 2014 od 9. do
19. ure bo v stolnem župnišču v MariNobena druga religija boru potekal program za fante, ki se
ne pove tega, kar pove zanimajo za duhovniški poklic, ali v
krščanstvo: »Bog je lju- katerih drugi opažate znamenja pobezen«. Vera vztraja pri klicanosti. »Pridi in poglej«! Več na:
tej besedi, čeprav bi za- http://cdp.nadskofija-maribor.si/
radi izkušnje trpljenja index.php?option=com_content&tas
in hudobije ljudje lahko k=view&id=234&Itemid=1.
dvomili o tem, ali je Bog res prijazen.
Od ponedeljka 24. do srede,
Že v Stari zavezi Bog po ustih preroka
26. februarja bodo v Domu
Izaija sporoča svojemu ljudstvu: »Ker
sv. Jožefa v Celju duhovne
si drag v mojih očeh, spoštovan in te
vaje za ministrante. Vodil jih
ljubim, dam ljudi v zameno zate in
bo Tilen Prinčič. Prijave!
ljudstva v zameno za tvoje življenje.
Ne boj se, saj sem jaz s teboj« (Iz 43,
Od petka 28. februarja ob 17.00 do ne4–5), in mu pove: »Mar pozabi žena
delje 2. marca s kosilom bodo v Domu
svojega otročiča in se ne usmili otrosv. Jožefa Celje duhovne vaje za molivka svojega telesa? A tudi če bi one
ce in župnijske animatorje za duhovne
pozabile, jaz te ne pozabim. Glej, na
poklice. Toplo priporočamo!
obe dlani sem te zapisal«. Da govorjenje o Božji ljubezni niso prazne, RAZNO
dokaže Jezus na križu, kjer da svoje
Mladi! A bi kdo od vas želel sodelovati
življenje za svoje prijatelje.
pri velikem vseslovenskem projektu
DOBRODELNOST
STIČNA mladih? Potrebujejo se člani
v vseh ekipah, tako animatorji na odru,
TRR Slovenske Karitas za pomoč ljukot tehnična pomoč, ki dela iz ozadja,
dem prizadetim v ledeni ujmi: SI56
scena, stiki z javnostjo, fotografiranje
0214 0001 5556 761. Hvala!
... skratka vse! Ni več veliko časa, da
V ponedeljek, 3. marca, ob 19.30 uri se prijavite, samo ne bojte se! Lahko
bo v Domu II. slovenskega tabora v se prijavite kar tukaj: http://www.
Žalcu 18. dobrodelni koncert "Z roko drustvo-skam.si/skam/prijavnica_
v roki". Vstopnice lahko naročite v prostovoljcev.php (kategorij stm =
Stična mladih). Vsak je dobrodošel!
zakristiji ali župnišču. Vabljeni!
V soboto zvečer sestanek ŽK Andraž.

SKRB ZA CERKEV

POSTNO ROMANJE

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Verdev, Andraž 25; Zabukovnik, Andraž 25/a, Aristovnik,
Andraž 23/a. Na Polzeli: Založe.

Letošnje postno romanje bo v petek in
soboto, 4. in 5. aprila (Milano, Sotto Il
Monte, Padova). 159 €. Prijave do 10.
marca v župnišču ali zakristiji.

