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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Kdor te prisili eno miljo daleč,
pojdi z njim dve.« …
»Ljubite svoje sovražnike
in molite za tiste,
ki vas preganjajo, da boste
otroci vašega Očeta,
ki je v nebesih.
Zakaj on veleva
svojemu soncu, da vzhaja
nad hudobnimi in dobrimi,
ter pošilja dež
pravičnim in krivičnim.
(Mt 5, 41.44-45)
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Za »navodila« v današnji Božji besedi
se zdi, da zahtevajo nemogoče. V njih
Jezus je v evangeliju konkreten z
čutimo povračilno pravo, iz katerega
naročilom, naj ljubimo tudi sovražnike,
je Jezus navedel samo eno misel. V
kar pa s preprosto človeško pametjo
Svetem pismu se glasi takole: »… daj
težko dojamemo. Za to milost ljubezni
do vsakega je treba veliko moliti. življenje za življenje, oko za oko, zob
Ne pozabite prošnje za zob roko za roko, nogo za nogo,
za tovrstno milost opeklino za opeklino, rano za rano,
vključiti v svoje modrico za modrico« (2 Mz 21,23-25).
vsakodnevne In vendar je bilo to pravo že korak
molitve in naprej, ker je omejilo maščevanje,
videli boste, izvršeno na Lamehov način: »Kajti
da ste bližje Kajn bo sedemkrat maščevan, Lameh
uresničitvi pa sedeminsedemdesetkrat« (1 Mz
svojega krščan- 4,24). Kljub temu je bilo v Jezusovem
skega poslanstva. času tudi povračilno pravo že zelo

preseženo. V grškem svetu je Platon
učil: »Na krivico se ne sme odgovoriti
s krivico in nikomur ne smemo narediti nič slabega, kakršnokoli zlo nam
je že prizadel.« V judovskem svetu pa
je Qumranska skupnost postavila tole
pravilo: »Nikomur ne bom vračal hudega s hudim, ampak bom vsem delal
dobro, zakaj sodba pripada Bogu.«

SKRIVNOST

Kristusova
enkratna
življenjska
drža, ki je bila v marsičem tako drugačna od takrat običajne, bi ostala v
svojih najbolj pomenljivih potezah
nerazumljiva, če ne bi upoštevali oznanila, ki je prihajalo iz Jezusovih ust
Jezus se izrazi še bolje in nam opiše, in njegovih dejanj. Novost njegovega
kako se moramo obnašati pred kri- veselega oznanila je prežarjala njegov
vico. V vsakem primeru je potreben nauk. Zato se vsaka resnična evangeaktiven in dobrotljiv odziv. Pred vsem lizacija nujno vrača na njegov izvorni
tem stoji načelo: Ne upirajte se hu- nauk, k njemu, ki je prvi in še vedno
dobnežu. Ne gre seveda za to, da bi živo prisoten evangelizator v svoji
mu dali prosto pot. To ne pomeni, da Cerkvi. V dojemanju njegove skrivoblikujemo družbo, v kateri noben nosti in v hoji za njim se razodeva
zločin ne bo kaznovan. Jezus ne go- resnično ime krščanskega Boga in
vori o tem. Uči nas, na kakšen način se prepoznava pomen in najvišja
spremeniti človeško skupnost, pred- vrednost človekove osebe.
vsem pa, kako se mora v svetu obPo: M. Turnšku
našati skupnost njegovih učencev,
da bi življenje slavilo zmago.
Slovenska Asociacija SuverePrvi korak je zagotovo ta, da na na- nega malteškega viteškega reda in
silje ne odgovorimo z nasiljem, da društvo Malteška pomoč Slovenija
ne vstopimo v njegovo peklensko že več let sodelujeta z nacionalnim
kolesje; skušamo se obvladano so- svetiščem Milostne podobe Matere
očiti s položajem. Takšen je pomen božje na Brezjah. V letošnjem letu bo
hiperboličnega izraza: če te kdo udari sodelovanje še poglobljeno. S pomočjo
po desnem licu, mu nastavi še drugo. številnih donatorjev, sponzorjev in
Tudi Jezusa so nekega dne udarili po podpornikov so opremili prostor za
enem licu, pa ni nastavil še drugega; nudenje laične zdravstvene pomoči
skušal se je pogovoriti in je od tistega, 'Soba sv. Janeza Krstnika'. S pomočjo
ki ga je udaril, zahteval utemeljitev; farmacevtske družbe Krka d.d. pa so
skušal ga je pripraviti do tega, da bi zagotovili tudi avtomatski defibrilator,
razmislil, da bi se soočil s svojo od- ki bo nameščen na prostoru svetišča.
govornostjo. K temu nas vabi!
Ob večjih dogodkih bodo zagotovili
Po: M. Galizziju romarjem laično zdravstveno pomoč.
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NEDELJA * 7. MED LETOM * Polikarp, škof, mučenec * Jožefina Vannini
23. 02. 2014

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za
10.30 … za
… za

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

PONEDELJEK * Matija, apostol * Konstancij, redovnik
24. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Alojzijo, Ivana PREŠIČEK, vse PREŠIČKOVE
za + Marijo JOŠOVC in Anico MAROVT
* maš.: Janez B., Jože K.

TOREK * Valburga, opatinja * Tarazij, carigrajski patriarh
25. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Stanka KOŠEC (30. dan)

SREDA * Aleksander (Branko), škof * Agrikola, škof
26. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Majo MOŽINA (obl.) in vse MOŽINOVE
… za + Anžeta KOLENCA
* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK * Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij in Prokopij, redovnika
27. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Radota TROBINA in vse sorodnike
… za + Stanislava RIBIČA
* maš.: Janez B., Jože K.
ANDRAŽ 18.00 … za + Terezijo SATLER (obl.), vse LESKOVŠEKOVE

PETEK * Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež * Osvald, benediktinec
28. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Jožeta ZBIČAJNIKA (obl.), Marijo HOSTNIK
… za + Marijo (obl.) in 2 Ludvika CIZEJ
za + Terezijo PAINKRET (30. dan) * m.: J.B., J.R., J.K.

SOBOTA * Albin (Zorko), škof * Evdozija, mučenka * Feliks III., papež
01. 03. 2014

POLZELA 17.00 … za
… za
… za
ANDRAŽ 18.00 … za

+ Ivana KUDRA (obl.)
+ Jožefo KRT
zdravje
družinsko drevo HRIBERNIK

* m.: J.B., J.R., J.K.

NEDELJA * 8. MED LETOM * Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja
02. 03. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Amalijo BLAGOTINŠEK
+ Toneta, Vero, Alenko KOLŠEK, KOLŠEKOVE
+ Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
+ Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA
* maš.: J.B., J.R., J.K.

DOBRODELNOST

Če imaš srce za druge,
če te bolečina drugih prizadene,
če lajšaš stisko drugih,
če sprejemaš ljudi takšne, kot so,
če več daješ, kot prejemaš –
potem je to ljubezen. (Phil Bosmans)
Slovenska Asociacija Suverenega
malteškega viteškega reda in Malteška pomoč Slovenije, vas vabita,
da se udeležite sv. maše in po njej
blagoslova defibrilatorja ter Sobe
sv. Janeza Krstnika, namenjene za
prvo pomoč, ki bo v torek, 25. feb.,
ob 16. uri na Brezjah.
Radio Ognjišče in Slovenska karitas
vabita na pustni ples z dobrim namenom, na 'Pustno sobotno iskrico', ki
bo v Športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano v
soboto, 1. marca, ob 12. uri. Najlepše
družinske, skupinske in posamezne
maske bodo nagrajene. Vstopnine ne
bo, darovi za krofe pa bodo namenjeni
za nakup mleka za otroke slovenskih
družin v stiski.
V ponedeljek, 3. marca, ob 19.30 uri
bo v Domu II. slovenskega tabora v
Žalcu 18. dobrodelni koncert "Z roko
v roki". Vstopnice na razpolago v
zakristiji ali župnišču. Vabljeni!
TRR Slovenske Karitas za pomoč ljudem prizadetim v ledeni ujmi: SI56
0214 0001 5556 761. Hvala!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Jeromel, Andraž 61; Dobnik, Andraž
60/a, Satler, Andraž 59.

V torek, 25. februarja ob 17.30
bo Župnijska karitas Polzela
imela organizacijski sestanek
v sejni sobi polzelskega župnišča.
Molivci rožnega venca pred mašami
ob nedeljah in delavnikih naprošajo
in vabijo nove sodelavce - molivce v
njihovo sredino. Pripravljenost za
sodelovanje sporočite v župnišče.
DUHOVNE VAJE

Od petka 28. februarja ob 17.00 do nedelje 2. marca s kosilom bodo v Domu
sv. Jožefa Celje duhovne vaje za molivce in župnijske animatorje za duhovne
poklice. Toplo priporočamo!
Od petka 7. marca do nedelje 9. marca
bodo v Domu sv. Jožefa Celje duhovne
vaje za družine: »Tradicija - nuja za
danes in prihodnost«. Prijave!
KULTURA

Danes, v nedeljo, 23. februarja ob 17.
uri bo v Kulturnem domu na Polzeli gledališka predstava, komedija: 'Zadrega
nad zadrego' v izvedbi gledališke skupine KD Andraž!
POSTNO ROMANJE

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.
»Ta trenutek je
v cilj pripeljal
tekmovalec
števikla 9,
ne ampak 6,
oziroma 9,
oprostite 6 ...«

