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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus ji reče: »Daj mi piti!«
Njegovi učenci so bili
namreč odšli v mesto
kupovat živeža.
Samarijanka mu pravi:
»Kako, da ti mene
prosiš piti, ko si Jud,
jaz pa Samarijanka?«
Judje namreč niti
ne govorijo s Samarijani.
Jezus ji je odgovoril:
»Ko bi poznala božji dar
in kdo je, ki ti pravi: ‚
Daj mi piti‘, bi ga ti prosila
in bi ti dal žive vode.«
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Koliko kristjanov je zvestih Kristusu
na božič in veliko noč, za poroko in
33.. PPO
OSSTTNNAA NNEED
DEELLJJAA... krst, odpovemo pa, ko je potrebno v
Jezusovo veselo oznanilo podira vsakdanjem življenju pokazati svojo
vsakršne pregrade. Odstranjuje vero in v življenjskih preizkušnjah
prezir in zaničevanje. Noben narod dokazati zvestobo Kristusu. Koliko
ni vzvišen nad drugim narodom, zakoncev je zvestih obljubam, ki so
nobena rasa ni pametnejša kot druge, jih dali pred Bogom na dan poroke,
noben narod bolj veren kot drugi. pozneje pa … Celo nekateri duhovniVsi ljudje imajo pravico do iste ki, žal, pozabijo na zvestobo Kristusu!
osrečujoče Božje ljubezni! Veliko kristjanov je zvestih Kristusu
Kristjani smo poklicani, samo do keliha …
da gradimo mostove,
ki omogočajo V evangeliju današnje nedelje beremedsebojno mo, kako je Kristus učence peljal na
srečanje. »visoko goro«, kjer se je »vpričo njih
Po: A. Hariju spremenil« (Mt 17,3). Izjemno doži(Jn 4, 8-10)

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).
To je sporočilo tudi za nas, naj poglabljamo svoj odnos s Kristusom
in naj gojimo osebni odnos z njim,
da bomo iz lepote tega odnosa vedno
črpali moč, tudi v času preizkušnje.

OTROCI

25. marca je praznik
Gospodovega oznanjenja, ki ga vsako leto
ob občudovanju Marijinega materinstva
obhajamo tudi v veliki hvaležnosti staršem, ker so nam
dali življenje. Zagotovo pridimo k sv.
maši in molimo zanje!
… A ne le dan staršev, vsak dan nam
nudi priložnost, da se mami in očetu
zahvalimo za njuno ljubezen, za pomoč in razumevanje. Najdi priložnost,
da jima večkrat rečeš ali izkažeš, kako
rad/a ju imaš!
JEZUS: ŽIVA VODA

Jezus, Samarijanki si obljubil,
da ji boš dal vode, ki bo postala v njej
živi vir. Ne bo ji več treba zajemati
vode in nikoli več ne bo žejna.

Jezus, včasih se počutim izsušen/a.
Nimam več zamisli, kako naj
Ko so šli z gore, je Jezus učencem oblikujem svoje življenje.
zapovedal, naj nikomur ne povedo, Kako naj se pogovarjam z drugimi
kar so videli, »dokler Sin človekov ne in kaj naj z njimi počnem.
bo vstal od mrtvih« (9). Ne moremo Vse mi postaja dolgočasno.
govoriti o Kristusu, če nismo 'izkusili' Takrat si močno želim, da bi me
obeh njegovih obličij: lepote poveliča- oživil in me naredil za živi vir.
nega obličja in ponižanosti trpečega. Želim si, da prebudiš mojo zaspanost
Šele ko bomo v hoji za Kristusom in mi podariš novo življenje.
upoštevali obe obličji, lahko sprego- Bodi zame kot voda, ki pogasi mojo
vorimo o »pravem« Kristusu, ki je žejo po ljubezni
»velikonočni Kristus«: trpeči, umrli, in me poživi, da bo skozme znova
vstali in poveličani. Nobenega ne steklo življenje
moremo zaobiti in nobenemu dati in da bom postal/a vir blagoslova
prednosti, če se mu hočemo res tudi za druge.
približati.
Po: B. Rustja
Po: A. Grünu
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NEDELJA * 3. POSTNA * Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof
23. 03. 2014

ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA

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.

PONEDELJEK * Katarina Švedska, redovnica * Dionizij Palestinski, m.
24. 03. 2014

POLZELA

7.00 … za + Jožefo ROJŠEK in vse ROJŠEKOVE

TOREK * GOSPODOVO OZNANJENJE * Prokop Češki, opat * Emilijan
25. 03. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 17.00 … za
… za
POLZELA 18.00 … za
… za

žive in rajne iz družine FLORJANC (ROJŠEK)
+ Nado PODPEČAN in vse KOČIJAŽEVE
+ Ido PAJENK (obl.)
* maš.: J.B., J.K.
+ Alojzijo ŠALAMON
+ Jožija HROVATA
* maš.: J.B., J.K.

SREDA * Evgenija, mučenka * Kastul, mučenec * Ludgar, škof
26. 03. 2014

POLZELA

6.30 … pobožnost križevega pota
7.00 … za + Antona RIBARJA (obl.)

ČETRTEK * Peregrin, redovnik * Gelazij, škof * Frančišek Faa di Bruno
27. 03. 2014

POLZELA 18.00 … za + Matildo ŠTORMAN in vse KOLŠEKOVE
… za + Vinka JERŠIČA (obl.)
* maš.: J.B., J.K.

PETEK * + Proterij, škof * Milada (Marija Praška), devica * Vojan (Bojan), knez
28. 03. 2014

ANDRAŽ 16.30 … pobožnost križevega pota
17.00 … za + Ivana DRAKSLERJA (obl.)
POLZELA 17.40 … pobožnost križevega pota
18.00 … za + Rudolfa KORBERJA (1. obl.)
… za + Davida VELEPIČA (obl.)
19.00 … slavljenje in molitev pred Najsvetejšim

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

SOBOTA * Bertold, redovni ustanovitelj * Štefan IX., papež
29. 03. 2014

POLZELA 18.00 … za + starše UDRIH in ULAGA
… za + Frančiško ZUPAN (8. dan)

* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA * 4. POSTNA * Janez Klimak, opat * Amadej (Bogoljub) Savojski
30. 03. 2014

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Viktorijo in Danijela TURNŠEK (obl.)
+ Zdravka JEŽOVNIKA in Ljudmilo, Ido PAJENK
+ Antona SITARJA (obl.)
* J. B., J.R., J.K.
+ Helenco OCVIRK, starše, Dejana, Staneta
2 + Ivana, Elo, Jožeta ŽIVORTNIK
in Stanislava RIBIČA
* maš.: J.B., L.S.

OBVESTILA - VABILA

Moj Gospod in Zveličar,
v tvojih rokah sem varen.
Če me ti držiš, se mi ni
nikogar in ničesar bati.

To nedeljo, 23. marca, bo v Andražu
tradicionalni blagoslov traktoristov,
traktorjev in kmetijske mehanizacije.
Obred bo opravil škof, dr. Stanislav Ni je bolj sumljive stvari pri človeku,
Lipovšek. Ob 9.00 bo maša, ob 10.00
kakor želja prenavljati druge. (T. M.)
krajši kulturni program in blagoslov,
ob 10.30 pa druženje obiskovalcev DOBRODELNOST
(za hrano, pijačo in glasbo bo poskrbTo nedeljo, 23. marca, ob 17. uri bo v
ljeno). Vabljeni!
športni dvorani na Polzeli dobrodelni
V torek, 25. marca bo praznik Gospo- koncert za Županov dobrodelni sklad.
dovega oznanjenja. Maše ob 7. in 18. Vstopnice na več mestih, po maši tudi
uri na Polzeli, ob 17.00 pa v Andražu. pred cerkvijo.
V sredo, 26. marca bo duhovna obnova za duhovnike, zato župnijska
pisarna ne bo odprta.
V četrtek, 27. marca ob 18.30 bo v
prostoru pod župnijsko cerkvijo na
Polzeli roditeljski sestanek za starše
letošnjih prvoobhajancev.
Pobožnost križevega
pota: v sredo ob 6.30
na Polzeli; v petek ob
16.30 v Andražu, v petek ob 17.40 na Polzeli.
»Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.«
V soboto, 29. marca 2014, od 9.30 do
13. ure bo pri sv. Jožefu v Celju spet
brezplačen tečaj za bralce beril. Dobrodošlo bo, če jim svojo udeležbo
sporočite po telefonu ali na e-naslov.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraž: Satler, Andraž
106; Tominšek, Andraž 123; Umbreht,
Andraž 101. V župniji Polzela: Breg.

POSTNE SPODBUDE

Karitas: Spoštovani dobrotniki, dragi
prebivalci naših župnij in občine, vsi
ljudje dobre volje, ki imate srce za sočloveka, gojite ljubezen do bližnjega
in usmiljenje do vseh, ki so v stiski!
Leto 2014 je na Polzelo prineslo veliko
novih materialnih in socialnih stisk …
Ukinjena je tudi dobava EU pomoči, s
katero smo nekaj let pomagali v hrani.
Sodelavci in sodelavke v naših Karitas
prostovoljno in brezplačno delamo za
dobrobit ljudi v stiski, a vse bolj nam
primanjkuje finančnih sredstev, živeža
in stvari, s katerimi lajšamo stiske
(oblačila, obutev, higienska in pralna
sredstva, ozimnica, in ostali prehrambeni artikli). Vljudno Vas prosimo za
solidarnost, pomoč in sodelovanje.
Odpoved, molitev in
dobra dela naj nas
peljejo po poti
Jezusovega trpljenja
do jutranje zarje
vstajenja.

