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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je Duh
odvedel Jezusa v puščavo,
da ga je hudič skušal.
In ko se je štirideset dni
in štirideset noči postil,
je bil potem lačen.
In pristopil je skušnjavec
ter mu rekel:
»Ako si Božji Sin, reci,
naj bodo ti kamni kruh.«
On je odgovoril: »Pisano je:
‚Naj človek ne živi
samo od kruha,
ampak od vsake besede,
ki izhaja iz božjih ust.‘«

JJEEZZUUSS PPRREEM
MAAGGO
OVVAALLEECC SSK
KUUŠŠNNJJAAVV

Človek, ki se bo odločil posvetiti svoje
življenje Bogu, se bo kmalu znašel
pod »močnim udarom« hudobnega
11.. PPO
OSSTTNNAA NNEED
DEELLJJAA... duha. Slednjemu namreč niso »zaniČlovek - otrok moj! Če hočeš iti mivi« ljudje, ki so že na slabi poti, saj
skozi vse skušnjave, ne da bi padel, so že »njegovi«. »Pridobiti« mora
ne da bi postal slaboten, tiste, ki so se odločili za Boga. Kaj
ampak ostal miren in veder, storiti, ko se nas polotijo skušnjave?
se prepusti mojim rokam. V evangeliju prve postne nedelje nam
Priznati moraš, da še Kristus daje nekaj povsem praktičnih
nisi dovolj velik, da še »napotkov«.
nisi dovolj močan. 1. Nobenega pogovora s skušnjavo.
Pustiti moraš, Duhovni učitelji poudarjajo, da človek
da te vodim, lahko pade v skušnjavo tisti trenutek,
da te vodim kot otroka! ko začne z njo »pogovor«, ko privoli
Daj, podaj mi svojo roko v pogovor s skušnjavcem. Ta je izjemin nič se ne boj! no pretkan in bo človeka s pomočjo
(Mt 4, 1-4)

zvite laži prej ali slej zapeljal v skušnjavo. Primer takega pogovora imamo
v današnjem prvem berilu. Eva začne
pogovor s skušnjavcem. Kristus pa
nasprotno skušnjavca takoj zavrne:
»Poberi se, Satan!« (Mt 4,10). Nobenega pogovora s skušnjavcem, torej!
V stiku s skušnjavo se nam dogaja,
kot če nas sredi študija kdo pokliče
in povabi zvečer ven. Če bo odgovor:
»Ne, ne morem!« bo prijatelj odložil
slušalko. Če pa »cincamo« in rečemo:
»Bom videl, morda bi se dalo,« nas
bo klicaril toliko časa, dokler nas ne
bo zvabil ven.
2. Govoriti proti. Satan Jezusu v svoji
pokvarjeni zvitosti celo navaja Sveto
pismo. Res je, da sprevrača njegov
pravi pomen, a vendar navaja sveto
knjigo. Kaj to pomeni za nas? Ko nas
dajejo skušnjave in omagujemo na
poti dobrega, si damo novega zagona
s ponavljanjem svetopisemskih besed.
Ko nas, na primer, napade skušnjava,
da bi tudi mi, kot nekateri ljudje okrog
nas, bogateli tudi na nepravičen način,
si ponavljajmo stavek: »Ne boj se, če
bogati mož, … zakaj ob smrti ničesar
ne vzame s sabo« (Ps 49,18).
3. Klicanje Jezusovega imena. Ko
mnogi niso več tako dobro poznali
svete knjige, so iznašli »univerzalno«
zdravilo, en stavek, s katerim so se
branili pred skušnjavami hudobnega
duha. To je bilo klicanje Gospodovega
imena, ki se je zlasti uveljavilo v
vzhodnih Cerkvah. Poznamo jo tudi
kot Jezusovo molitev: »Gospod Jezus
Kristus, Sin Božji, usmili se mene,
grešnika.« Številnim ljudem sem že
predlagal, naj v težkih trenutkih
ponavljajo kakšen svetopisemski

stavek. »Če ne bo delovalo, se mi
oglasite čez mesec dni,« sem jim še
dejal. Morda niso poskusili, a čez
mesec še nihče ni prišel protestirat!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ZA MILOST ČUJEČNOSTI

Naši grehi so vedno sadovi privolitve
v skušnjavo. Bog pa nas hoče rešiti.
Prosimo ga, naj nam ne pusti stopiti
na pot, ki vodi v greh. Prosimo ga za
Duha razločevanja in moči, za milost
čuječnosti in stanovitnosti do konca.
Naj v življenju prepoznavam dobro
kljub nelepim oblačilom napora,
odpovedi, trpljenja, ki si jih včasih
nadene. Naj se ne dam zapeljati vsakemu mikavnemu videzu, za katerim
se morda skriva nekaj, kar me bo
zbegalo in mi vzelo moč za iskanje
in izvrševanje dobrega.
Dobri Bog, varuj nas pred vstopanjem v skušnjavo!
Po: Pridi otrok moj

Zares človek sem šele tedaj,
ko znam sebe obvladovati,
dati in odstopiti drugim,
žrtvovati se za bližnjega,
ljubiti druge okoli sebe.
Jože Vesenjak
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09. 03. – 16. 03.



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

ANDRAŽ
POLZELA

9.00 … za
… za
10.30 … za
… za
… za

+
+
+
+
+

Jožeta, Ljudmilo in Andreja BREZOVNIK
Ano, Andreja SITAR, vse ŠEPOVE
* J.B., J.K.
Mihaela KOTNIKA in Angelo VIDMAR
Marijo in Jožeta ROJNIK
Antona in Pavlo BAŠIČ
* maš.: J.B., J.R., L.S.

PONEDELJEK * 40 mučencev iz Armenije * Makarij Jeruzalemski, škof
10. 03. 2014

POLZELA

7.00 … za + Franca URATNIKA (obl.) in vse TOMAŽEVE
… spomin na župnika Adolfa Volaska (smrtni dan)

TOREK * Benedikt, škof * Sofronij, škof * Konštantin, spokornik, muč.
11. 03. 2014

ANDRAŽ 17.00 … za + Heleno in Ivana ZABUKOVNIK (obl.)
POLZELA 18.00 … za + Janeza BLAGOTINŠKA

SREDA * Inocenc I., papež * Alojzij Orione, duhovnik * Justina, dev.
12. 03. 2014

POLZELA

6.30 … pobožnost križevega pota
7.00 … za + Marijo NOVAK

ČETRTEK * Leander Seviljski, menih, škof * Kristina, mučenka
13. 03. 2014

POLZELA 18.00 … za + Ano in Marjana LAPUH

PETEK * + Matilda, kraljica * Leobin, škof * Pavlina, redovnica
14. 03. 2014

ANDRAŽ 16.30 … pobožnost križevega pota
17.00 … za + Ludvika, Marijo VERDEV, Maksa, Alojzijo KOS
POLZELA 17.40 … pobožnost križevega pota
18.00 … za + Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIK
… za + Marijo in Filipa OCVIRK
… za + Matildo VAŠL
* maš.: J.B., J.R., J.K.
19.00 … slavljenje in molitev pred Najsvetejšim

SOBOTA * Ludovika de Mariliac, red. * Klemen Marija Dvoržak, red.
15. 03. 2014

ANDRAŽ 17.00 … za + Pavla in Antonijo MAVER (obl.) ter Štefana
in Ivanko ZAJC
POLZELA 18.00 … za + Zvonka (obl.), Marijo TURNŠEK, starše LEŠNIK,
… za + Miciko RAKUN (obl.)
 sorodnike
… za + Ivana CVIKLA (obl.)
* maš.: J.B., J.R., J.K.

NEDELJA * 2. POSTNA * Hilarij Oglejski, škof * b. sl. Danijel Halas, m.
16. 03. 2014

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Jožefo in Rudija BLAGOTINŠEK
… za + Stanka, Darinko ARNŠEK, Francija, Eriko UŠEN,
vse GRMOVŠKOVE, SREDENŠEKOVE * J.R., J.K.
10.30 … za + Tilko (obl.), Edija in starše ŽGANK
… za + Tilčko in Ivana ŽOLNIR
* maš.: J.B., L.S.

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 10. marca, ob 19. uri
srečanje ŽPS Andraž in Polzela.
V torek, 11. marca, ob 18.30 srečanje
župnijskih Karitas Andraž in Polzela.
V četrtek, 13. marca, ob 19. uri srečanje zakonske skupine.
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.
Prvič v petek, 14. marca, potem pa
vsak petek od 19. do predvidoma 22.
ure bo v župnijski cerkvi na Polzeli
slavljenje in molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. Pridružite se!
V soboto, 15. marca, ob 9. uri se bo na
Polzeli pričel Dekanijski pastoralni
dan za člane ŽPS dekanije Žalec.
POSTNE SPODBUDE

V letošnjem postnem času že deveto
leto na Slovenski karitas vabijo vse
ljudi dobre volje k postni spodbudi:
40 dni brez alkohola v znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi
nasilja, bolezni in nesreč, ki so posledica prekomernega uživanja alkohola.
Akcija nosi naslov »Ali si upaš biti z
manj ali nič alkohola?« Na razpolago
so tudi zgibanke s posebne molitvijo.
Vzemite jih.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Čremožnik, Dobrič 16; Majhenič, Dobrič 17. Na Polzeli: Breg pri Polzeli.

KULTURA

KUD Polzela, KUD Svoboda Griže in
učenci Osnovne šole Polzela vabijo na
ogled likovne razstave »Žena - mati«.
Odprtje bo v petek, 14. marca, ob 18.30,
v mali dvorani Kulturnega doma na
Polzeli. Odprta bo do 22. marca od
10. do 13. ure in od 15. do 18. ure.
DOBRODELNOST

V nedeljo, 23. marca, ob 17. uri bo v
športni dvorani na Polzeli dobrodelni
koncert za Županov dobrodelni sklad.
Vstopnice na več mestih, po maši tudi
v zakristiji ali med tednom v župnišču.
Molivci rožnega venca pred mašami
ob nedeljah in delavnikih naprošajo
in vabijo nove sodelavce - molivce v
njihovo sredino. Pripravljenost za
sodelovanje sporočite v župnišče.
Gospod, bodi v tem
postnem času z nami.
Uči nas živeti v tvoji
Ljubezni in Resnici,
da se bomo v svojih
dejanjih znali približati
ljudem v stiski.
BLAGOSLOV

V nedeljo, 23. marca, bo v Andražu tradicionalni blagoslov traktorjev, ostale
kmetijske mehanizacije in traktoristov.
Program: 8.30 zbiranje na parkirnem
prostoru pred pokopališčem; 9.00 sv.
maša; 10.00 krajši kulturni program
in blagoslov; 10.30 druženje obiskovalcev (za hrano, pijačo in glasbo bo
poskrbljeno). Vabljeni! Zaželeno je, da
se pripeljete s traktorji. Z Bogom začni
vsako delo, da bo dober tek imelo!

