Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
02. marec
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Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Nihče ne more služiti
dvema gospodoma:
ali bo namreč enega
sovražil in drugega ljubil,
ali se bo enega držal
in drugega zaničeval.
Ne morete služiti Bogu
in mamonu.
(Mt 6, 24)

88.. NNEED
DEELLJJAA M
MEED
D LLEETTO
OM
M...

Pepelnična sreda ... Človek, pomni,
da si prah in da se v prah povrneš!
Pepelnica - to je dan proti pozabljanju,
to je dan spominjanja.
Ja, nisem več središče sveta!
Sem samo človek
z vsemi svojimi
napakami,
z vsemi svojimi
slabostmi.
Nisem popolna.
Življenje me lahko
spravi na kolena.
Pepelnica
me spominja
na omejenost
mojega življenja.
Andrea Schwarz
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Krščanstvo človeka kliče k spreobrnjenju, k novemu načinu življenja, ker
ga osvobaja navezanosti na materialni
svet. Psihično človeka tako ozdravi,
da ta resnično lahko uživa. Če znaš
uživati življenje, si duhovno zdrav.
Vendar to uživanje zahteva vzgojo,
dopovedovanje, preudarnost. Človek
mora »priti na okus«; ko pa doseže
to modrost, začne okušati pravo življenjsko radost.
Ko se prostovoljno odpovedujem
materialni navezanosti, nepotrebnim
skrbem, se notranje očiščujem. Ko
pa se ničesar več ne oklepam, lahko
v vsem brez skrbi uživam.
Phil Bosmans

res izbrali Boga, bomo sprevideli, da
se bogastvo zrelativizira do skrajnosKo smo slišali besede ti, in bomo odkrili, da je namenjeno
današnjega evangelija, vsem. Vendar pustimo, da nam to
ki med drugim govori: pove Jezus!
Po: M. Galizziju
'Ne morete služiti Bogu
in mamonu', se postavi vprašanje: Kaj
PEPELNICA - POST
sploh pomeni služiti Bogu?
Resno jutro svetega
Preden odgovorimo, se ozrimo na Ječasa, ko Cerkev poszusa in se vprašajmo: Kaj je storil, ko veti naša srca po njem. Začne se sveti
je bil skušan, ko mu je hudič obljubil postni čas z blagoslovom pepela, da
popolno gospodovanje nad svetom se spomnimo na minljivost našega
in vso slavo sveta, z vsem njegovim življenja. Je enako travi, cvetlicam,
bogastvom? Jezus je takrat odgovoril: milnim mehurčkom – kot od včeraj.
»Gospoda, svojega Boga, počasti in Naši dnevi so kot sence, mi romamo,
samo njemu služi« (Mt 4,8–10). Kot zato »Memento homo!« O vi ponosni,
človek je Jezus že izbral in sedaj to domišljavi, čutni, pomislite na pokoro
zahteva od nas. Na zemlji je živel in spremembo mišljenja, ki jo začenkot nekdo, ki nima, kamor bi glavo jamo, da bi odmrli grehu, živeli le za
naslonil (Mt 8,20); ko se je daroval, Boga in kreposti. Vse naše življenje
je nabiral zaklade v nebesih in tam je priprava na smrt. Nič nečistega ne
jih je spet našel.
pride v večno življenje, življenje je
Sedaj pa moramo izbrati mi. Na eni kratko, nihče ne ve ne ure ne dneva,
strani so denar, dobrine, udobnosti ko pride Gospod. Križ se pojavi med
tega sveta; okleniti se jih pomeni ži- nebom in zemljo ...
Anton Martin Slomšek
veti v temi. Na drugi strani je Bog.
Po Svetem pismu in predvsem po Spreobrnimo se!
evangeliju je služiti Bogu veličina, Če smo omahljivi, k poštenosti;
ker ne gre za to, da bi čutili, da smo če smo pošteni, k dobroti;
služabniki, ampak otroci. Služiti Bogu če smo dobri, k svetosti.
pomeni sodelovati z njim, delovati v
Polikarp Brolih
občestvu z njim, ki vedno spoštuje
našo individualnost in našo osebnost RAZNO
ter nam pomaga, da jo do konca uresDanes, v nedeljo, 2. marca 2014, ob 16.
ničimo, da bi tudi mi tako kot Sin in
uri bo v Stiški baziliki slovesno sveto
v Sinu mogli varno hoditi proti nebemašo daroval kardinal Raymundo Dasom, kjer je naše srce.
mascene Assis, nadškof iz Aparecide,
Potem ko smo poslušali te Jezusove največje božje poti v Braziliji. Ob tej
besede, je od naše izbire odvisno, če priložnosti bo slovenskim vernikom
nam bo uspelo na pravi način urediti izročil in blagoslovil kip »Naše gospe
svoje moralno delovanje. Če bomo za- iz Aparecide«, zavetnice Brazilije.
BOG ALI DENAR
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NEDELJA * 8. MED LETOM * Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja
02. 03. 2014
PRVA

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 * J.B., J.R., J.K.

PONEDELJEK * Kunigunda, kraljica * Anzelm Furlanski, opat
03. 03. 2014

POLZELA

7.00 … za + Antona ŠALAMONA

TOREK * Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež
04. 03. 2014

POLZELA 18.00 … za + Faniko (obl.) in Jožeta ZAGORIČNIK
… za + Jožefo KORUN (obl.), ostale KORUNOVE
… za + Marka PALIRJA (1. obl.)
* m.: J.B., J.R., J.K.

SREDA * ++ PEPELNICA * Hadrijan (Jadran), mučenec *
05. 03. 2014

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

6.30 … pobožnost križevega pota
7.00 … za + starše REMŠAK
16.30 … pobožnost križevega pota
17.00 … v dober namen
18.00 … za + Marijo BLAGOTINŠEK (30. dan)

(pepeljenje)
(pepeljenje)
(pepeljenje)

ČETRTEK * Fridolin, opat * Koleta (Nika), redovnica
06. 03. 2014
PRVI

POLZELA 18.00 … za + Marijo in Albina TERČAK (obl.)
… za + Jožeta KORŽETA (obl.)
* maš.: Janez B., Jože K.

PETEK * + Perpetua in Felicita, mučenko * Pavel, škof
07. 03. 2014
PRVI

ANDRAŽ 16.30 … molitev pred Najsvetejšim, križev pot, blagoslov
17.00 … v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 17.40 … molitev pred Najsvetejšim, križev pot, blagoslov
18.00 … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Ivana VASLETA
* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA * Janez od Boga, redovni ustanovitelj * Vincencij Kadlubek, škof
08. 03. 2014

ANDRAŽ 17.00 … za + Stanka BUKOVEC in vse GRABENŠEKOVE
POLZELA 18.00 … za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIK
… za + Alojzijo ŠALAMON
* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA * 1. POSTNA * Frančiška Rimska, redovnica
09. 03. 2014

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Jožeta, Ljudmilo in Andreja BREZOVNIK
… za + Ano, Andreja SITAR, vse ŠEPOVE
* J.B., J.K.
10.30 … za + Mihaela KOTNIKA in Angelo VIDMAR
… za + Marijo in Jožeta ROJNIK
… za + Antona in Pavlo BAŠIČ
* maš.: J.B., J.R., L.S.

DOBRODELNOST

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!
Zaradi duhovne obnove dekanijskih
duhovnikov bo v sredo, 5. marca,
župnijska pisarna zaprta.
V sredo, 5. marca, s pomenljivim obredom pepeljenja se bo pričel letošnji
postni čas. Ne zamudimo milosti, ki
nam jih želi dati z bogato vsebino.
Pobožnost križevega pota
v postnem času: ob sredah
zjutraj ob 6.30 na Polzeli,
ob petkih zvečer ob 16.30
v Andražu in ob 17.40 na Polzeli.
V soboto, 8. marca, ob 10. uri se bo
v Mariboru, s skupnim programom v
cerkvi šolskih sester na Strossmayerjevi 17, pričel »Dan odprtih vrat za
duhovne poklice«. Sodelovali bodo
mariborski bogoslovci, dijaki Slomškovega dijaškega semenišča, moške
in ženske redovne skupnosti.

APOSTOLAT MOLITVE

MAREC
Splošni: Da bi vse kulture
spoštovale pravice in dostojanstvo žena.
Misijonski: Da bi večje število mladih
sprejelo Gospodovo povabilo in posvetilo svoje življenje oznanjevanju
evangelija.
Slovenski: Da bi se zavedali, da je
postni čas brez premagovanja telesnih
skušnjav in posvetnosti le beseda brez
vsebine.
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 7. marca do nedelje 9. marca
bodo v Domu sv. Jožefa Celje duhovne
vaje za družine: »Tradicija - nuja za
danes in prihodnost«. Prijave!

Salezijanci sporočajo: Na postnih duhovnih vajah bomo razbijali mite o
svetnikih, se spraševali o naši osebni
POSTNO ROMANJE
poklicanosti, o tem, kaj pomeni svetost
Letošnje postno romanje bo v petek in in kako jo živeti ter o večnem življenju.
soboto, 4. in 5. aprila (Milano, Sotto Termini: Bled, 7.-9. marec; Pohorje I.,
Il Monte, Padova). 159 €. Prijave do 14.-16. marec; Pohorje II., 28.-30. marec;
Cerknica, 4.-6. april. Več informacij pa
10. marca v župnišču ali zakristiji.
najdete na www.donbosko.si/pdv.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Kasesnik, Dobrič 22; Meklav, Dobrič
24. Na Polzeli: Breg pri Polzeli.
S. str.: http://zupnija-polzela.rkc.si/

»Draga, žal so tisti
dragi krzneni plašč,
ki si ga tako želela,
že prodali!«

