Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po šestih dneh je Jezus
vzel s seboj Petra, Jakoba
in njegovega brata Janeza
in jih peljal na visoko goro.
Tedaj se je
pred njimi spremenil:
obraz se mu je zasvetil
ko sonce in
njegova oblačila so postala
bela ko luč.
In glej, prikazala sta se jim
Mojzes in Elija
in sta govorila z njim.
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(Mt 17, 1-3)

Koliko kristjanov je zvestih Kristusu
na božič in veliko noč, za poroko in
krst, odpovemo pa, ko je potrebno v
Kadar smo srečni, da bi se razpočili
od veselja; kadar ljubimo in smo vsakdanjem življenju pokazati svojo
ljubljeni, da bi kar po strehah plesali, vero in v življenjskih preizkušnjah
ko odkrijemo Božjo ljubezen, tako dokazati zvestobo Kristusu. Koliko
da bi jo radi klicali v ves svet, zakoncev je zvestih obljubam, ki so
tedaj se nam pozna na obrazu: jih dali pred Bogom na dan poroke,
spremenjeni smo. Prešinjeni smo z pozneje pa … Celo nekateri duhovnilučjo veselja, ljubezni ali vere v ki, žal, pozabijo na zvestobo Kristusu!
Boga. Tedaj ne gledamo več zgolj Veliko kristjanov je zvestih Kristusu
navadnih in vsakdanjih obrazov samo do keliha …
- na obrazih odseva skrivnost srca! V evangeliju današnje nedelje bereObličja postanejo lepa od notranje mo, kako je Kristus učence peljal na
skrivnosti in radosti srca! »visoko goro«, kjer se je »vpričo njih
Po: C. Singerju spremenil« (Mt 17,3). Izjemno doži22.. PPO
OSSTTNNAA NNEED
DEELLJJAA...

vetje je apostola Petra tako prevzelo,
da je rekel: »Dobro je, da smo tukaj,
Gospod«. Kristus pozna človekovo
slabost, da se hitro navduši, a se prav
tak o hitro naveliča. Ve, da apostolom
manjka vztrajnosti. Pa ne samo njim,
vsem ljudem manjka vztrajnosti v
dobrem. Kristus vzame s seboj na
goro učence, da bi ob razodetju njegovega veličastva izkusili lepoto
njegove bližine in bili pripravljeni
stopiti z njim v trpljenje, ki mu bodo
priča za veliko noč. Pred njimi se
spremeni zato, da bi iz lepote tega
trenutka črpali tudi takrat, ko bodo
v preizkušnji. Ko Kristusovo obličje
ne bo imelo »ne podobe ne lepote«
(Iz 53,2), naj se spomnijo njegovega
obraza, ki je na gori »zasijal kakor
sonce« (2).

IZJEMNO …

Najgloblje srečanje, ki
ga lahko doživimo, je
srečanje z Bogom ...
Boga lahko izkusimo
v tišini ali v molitvi. Lahko ga srečamo v lepoti stvarstva. Včasih pa ga
lahko vidimo, ko se pojavi celo na
obličju našega sočloveka. To so izkusili učenci, ko so bili skupaj z Jezusom
na gori. Medtem ko je Jezus molil,
je njegovo obličje zasijalo. Takšna
srečanja so nam znana. Kar nenadoma začne obraz drugega sijati.
Vidimo nekaj, česar do tedaj nismo
opazili. Naenkrat postane vse jasno,
vse do globin.

In čutimo: iz tega človeka nam sije
nekaj božanske lepote. Srečamo Boga
To je sporočilo tudi za nas, naj po- samega. V takšnem srečanju bi se
glabljamo svoj odnos s Kristusom najraje ustavili. Kot Peter si želimo
in naj gojimo osebni odnos z njim, zgraditi tri šotore, da bi lahko živeli
da bomo iz lepote tega odnosa vedno v izkušnji tega trenutka. Toda moračrpali moč, tudi v času preizkušnje. mo nazaj v vsakdanje življenje.
Ko so šli z gore, je Jezus učencem
zapovedal, naj nikomur ne povedo,
kar so videli, »dokler Sin človekov ne
bo vstal od mrtvih« (9). Ne moremo
govoriti o Kristusu, če nismo 'izkusili'
obeh njegovih obličij: lepote poveličanega obličja in ponižanosti trpečega.
Šele ko bomo v hoji za Kristusom
upoštevali obe obličji, lahko spregovorimo o »pravem« Kristusu, ki je
»velikonočni Kristus«: trpeči, umrli,
vstali in poveličani. Nobenega ne
moremo zaobiti in nobenemu dati
prednosti, če se mu hočemo res
približati.
Po: B. Rustja

A. Grün

… In prav to je zame izziv, ki ga ponuja
postni čas: spremeniti nekaj v svojem
ustaljenem redu, da dobijo stvari
nov zagon in lahko na novo stečejo
– in se s tem mogoče tudi na novo
uredijo. Da bi nam strukture ostale
v pomoč in ne bi postale prisila …
Da se ne bi počutila ujetnica tega, kar
mi je prišlo v navado. Tako lahko v
svoje življenje prinesem nekaj novega,
kar bo služilo mojemu življenju in
živosti – s tem pa se lahko rešim tega,
kar mi je oviralo pot do Boga …
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16. 03. – 23. 03.



NEDELJA * 2. POSTNA - PAPEŠKA * b. sl. Danijel Halas, mučenec
16. 03. 2014

ANDRAŽ

POLZELA

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.

PONEDELJEK * Patrik (Patricij), škof, misijonar * Jedrt (Jerica), dev. op.
17. 03. 2014

POLZELA

7.00 … za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL, Franca ČEBINA

TOREK * Ciril Jeruzalemski, škof, c.u. * b. sl. Vendelin Vošnjak, red.
18. 03. 2014

POLZELA 18.00 … za + Marijo (o.), Antona STRAŽAR, Tomaža KREGAR
… za + Anico (obl.) in Stanka KOŠEC

SREDA * JOŽEF, JEZUSOV REDNIK * Marcel Callo, delavski apostol
19. 03. 2014

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za
… za
17.00 … za
18.00 … za

+
+
+
+

Jožeta JOŠOVCA
Jožeta KOŠECA
* maš.: J.B., J.K.
Vlada MAJERJA (1. obl.)
Jožefo HRIBERNIK, hčeri Anico in Jožico

ČETRTEK * Klavdija, mučenka * Kutbert, opat * Marija Jožefa
20. 03. 2014

POLZELA 18.00 … za + Dorico ŽURBI (obl.) ter Ano in Frančiško
… za + Štefko in Jožeta KAČ
* maš.: J.B., J.K.

PETEK * + Serapion, škof, mučenec * Nikolaj iz Flüe, kmet, puščavnik
21. 03. 2014

ANDRAŽ 16.30 … pobožnost križevega pota
17.00 … za + Janeza in Almo PENCA ter Marijo MALNIČ
POLZELA 17.40 … pobožnost križevega pota
18.00 … za + Martina in Marijo HRUŠOVAR
… za + Alojza CIMPERMANA in starše * m.: J.B., J.K.
19.00 … slavljenje in molitev pred Najsvetejšim

SOBOTA * Lea, spokornica * Tomaž Carigrajski, patriarh
22. 03. 2014

POLZELA 18.00 … za + Marijo OCVIRK (obl.) in Eriko ter starše
… za + Mihaela (obl.) in Kristino SATLER
… po namenu (Marija)
* maš.: J.B., J.R., J.K.

NEDELJA * 3. POSTNA * Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof
23. 03. 2014

POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Silva in starše ŠTRIGL ter očeta Srečka
… za + Valentina BRUNŠKA
* J.R., J.K.
10.00 … blagoslov traktoristov in traktorjev
10.30 … za + Stanislava GROBELŠKA (1. obl.)
… za + Antona, Martino KUKEC (obl.), Vesno SIVEC,
Andreja KOKAL
* maš.: J.B., L.S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 16. marca ob 15. uri bo v
Celju, v Marijini cerkvi, molitvena ura
in sv. maša za duhovne poklice, ki jo
pripravlja dekanija Žalec. K udeležbi
smo posebej lepo vabljeni verniki s
tega območja. Odzovimo se, prosim!
V ponedeljek, 17. marca, ob 19. uri
srečanje ŽGS Andraž in Polzela.
V torek, 18. marca, ob 19.00 srečanje
zborovodij in organistov župnij Andraž in Polzela.
V sredo, 19. marca je god sv. Jožefa,
praznik zavetnika naših dežel. Maše
bodo ob 7.00 in 18.00 na Polzeli, ob
17.00 v Andražu.
V sredo, 19. marca se prične Teden
družine. Moto in vsebina razmišljanj:
»Družina živi veselje«.
V četrtek, 20. marca ob 19. uri sestanek katehistinj župnije Polzela.

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!
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
pred cerkvijo, med tednom pa tudi v
našem župnišču.
POSTNE SPODBUDE

Karitas: V postnem času prav posebej
spodbujamo k poglobitvi petkovega
posta. S spodbudo, da preživimo vsak
Pobožnost križevega pota petek v postu preprosto, solidarno in
bo ta teden samo v petek v bližini z Bogom. Odpovejmo se vsem
(ob 16.30 v Andražu in ob nepotrebnim stvarem in dan preživimo
17.40 na Polzeli). V sredo resnično skromno, recimo le ob kruhu
zaradi praznika spokornost odpade. in vodi. Privarčevana sredstva lahko
V petek, 21. marca odhaja na duhov- namenimo za ljudi v stiski v župniji, v
no obnovo tretja skupina letošnjih Sloveniji ali po svetu. Ta dan se lahko
birmancev. Podprimo jih z molitvijo. odpovemo tudi drugemu razkošju, kot
je gledanje televizije, brskanju po raV petek ob 19. uri slavljenje, molitev čunalniku in telefonu ... in ta čas podapred izpostavljenim Najsvetejšim.
rimo bližnjim ali nekomu, ki potrebuje
našo bližino. Vzemimo si tudi čas za
SKRB ZA CERKEV
molitev in obiščimo petkovo mašo.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
Sitar, Andraž 38 in 46; Štrigl, Andraž Ni je bolj sumljive stvari pri človeku,
kakor želja prenavljati druge. (T. M.)
39/a; Bršek, Andraž 37.

