Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
30. marec
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Dokler sem na svetu,
sem luč sveta.«
Ko je bil to izgovoril,
je pljunil na tla,
s slino naredil blata,
mu pomazal z blatom oči
in mu rekel:
»Pojdi, umij se v Siloi!«
(kar pomeni Poslani).
Šel je torej in se umil in,
ko se je vrnil, je videl.
(Jn 9, 5-7)
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Če pogledate na križ, opazite, da
ima Jezus razprostrte roke, ker vas
hoče objeti. Nagnil je glavo, ker vas
želi poljubiti. Srce mu krvavi, ker vas
želi sprejeti. Tedaj, ko se počutite sami
in duhovno ubogi, se ozrite na križ:
bolečina, trpljenje, ponižanje, žalost
in osamljenost so priložnosti,
da se počutite
povezane s tistimi,
ki se, kakor vi,
počutijo same,
ki trpijo
in so
zapuščeni.
Mati Terezij,
Bog ljubi danes po nas
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Miss sveta, miss Slovenije, miss Blatnega Dola … Lepotna tekmovanja.
Razstava avtomobilov, razstava psov
ali mačk … Razstave rož in jedi. Ne
bom naredil krivice sodobni družbi,
če jo bom označil kot družbo pozunanjenosti. V njej je od človekove
zunanjosti in načina javnega nastopa
odvisen uspeh. Prav zato v naš čas
še bolj odmevajo besede, ki jih je
izrekel Gospod preroku Samuelu v
današnjem prvem berilu: »Človek
namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod
pa gleda na srce.« Zunanjost je lahko
varljiva in bistvo je velikokrat očem
nevidno. Koliko stvari nam zastira
pogled, da bi videli »v srce«!

Sebičnost nas dela slepe za potrebe
drugih. Neobčutljivost nas dela slepe
za trpljenje, ki ga povzročamo drugim.
Domišljavost nas dela slepe za pravice vseh ljudi. Ponos nas dela slepe
za naše napake. Predsodki nas delajo
slepe za resnico. Površnost nas dela
slepe za resnično vrednost osebe, da
sodimo po videzu.
Možnosti za zaslepljenost je še veliko.
Zato je pomembno, da imamo odprte
notranje oči, oči vere, ki nam bodo
pomagale, da bomo videli bistvo.
Današnji evangelij je pravzaprav
pripoved o poti do vere, saj govori
o človeku, ki je spregledal, še bolj
pa o človeku, ki je začel verovati v
Kristusa. Njen vrh je sleporojenčeva
izpoved vere: »Verujem, Gospod!«.
Pot sleporojenega je simbol poti od
nevere k veri, poti iz teme k luči. Zdrav
vid je dragocen dar, za katerega se
moramo Bogu zahvaljevati. Vera pa
daje globlji in drugačen pogled. Vse
se spremeni, če pogledamo z očmi
vere: »Nekoč ste bili tema, sedaj pa
ste luč v Gospodu«, pravi drugo berilo. Koliko pričevanj ljudi bi lahko
našteli, ko so z resničnim spreobrnjenjem videli sebe in svet okoli sebe
v novi luči, predvsem v luči smisla,
veselja in upanja. Prosimo Gospoda,
naj očisti naš vid, da bo »všeč Gospodu« ter bodo oči našega srca videle
bistveno in ne bomo »sodelovali pri
jalovih delih teme«, ampak »živeli
kot otroci luči« (Ef 5,8).
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

BOLEZEN

Za koliko ljudi je
bila bolezen tisti
postanek, premor,
bodisi od mrzličnega zunanjega dela,
bodisi od življenja, v katerem so nebistvene, postranske zadeve povsem
prevladale nad bistvenim …
Če trpim: ali sem se že dovolj zbral, da
bi zaslišal Božje povabilo, da se rešim
prevelike navezanosti na materialne
reči in se bolj navežem na nadnaravne?
Če ne trpim, če me ne ovira kakšna bolezen: imam dovolj čuta, da razumem
dramo tistih, ki jih je na svojevrsten
način obiskala ljubezen?
Gospod, pomagaj mi, da bom pozoren
do tebe in do drugih. Ponujaš mi, da
vidim, predvsem, da vidim s srcem –
naj izkoristim to v oznanjevanje
Dobrega.
Po: F. Lelotte, Iskre

ČUDEŽI

Kot pojav je čudež nekaj izrednega,
kar povzroča čudenje. Toda kot čutno
dojemljivo dejstvo ostane dvoumno
in dobi svojo enoumnost šele iz vzporednega oznanila, ki ga lahko sprejmemo le v veri ... Ob zavedanju te
tematike je tako tudi II. vatikanski
koncil zapisal: »Ta načrt razodetja
se uresničuje z dejanji in besedami,
ki so med seboj v notranji zvezi: dela,
ki jih Bog izvršuje v zgodovini odrešenja, nam razkrivajo in spričujejo
nauk in vsebino, ki sta z besedami
izražena, besede pa oznanjajo Božja
dela in osvetljujejo v teh delih vsebovano skrivnost« (BR 2). Po: M.T.
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NEDELJA * 4. POSTNA * Janez Klimak, opat * Amadej (Bogoljub) Savojski
30. 03. 2014 ANDRAŽ

POLZELA

9.00 … za
… za
… za
10.30 … za
… za

+ Viktorijo in Danijela TURNŠEK (obl.)
+ Zdravka JEŽOVNIKA, 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.

PONEDELJEK * Gvido (Vido), opat * Benjamin, diakon, mučenec
31. 03. 2014 POLZELA

7.00 … za + Terezijo in Jožeta JURENEC
ANDRAŽ 9.00 … za + Jožefa BRINOVCA (30. dan)
ANDRAŽ 18.00 … za + Antona REBERNIKA, vse KUKENBERŠEKOVE

TOREK * Tomaž Tolentinski, misijonar, muč. * Ljuba in Irena, muč.
01. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za + Marka MEKLAVA

SREDA * Frančišek Paolski, puščavnik, red. ustanovitelj * Teodozija, muč.
02. 04. 2014 POLZELA

7.00 … za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK

ČETRTEK * Rigard (Riko), škof * Sikst I., papež, mučenec
03. 04. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za + Stanislavo VIDMAJER (7. dan)
POLZELA 19.00 … za + Albina in Lidijo HERODEŽ (obl.)
PRVI
… za + Marjana JANŽOVNIKA (7. dan)

… za + Vlada SVETKA

* maš.: J.B., J.R., J.K.

PETEK * + Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj * Benedikt Niger, red
04. 04. 2014 ANDRAŽ 18.00 … v čast Srcu Jezusovemu

PRVI
POLZELA

… za + Bernarda in Apolonijo UČAKAR (obl.), Andreja
KUŽNIK, sorodnike
* maš.: J.B., J.K.
19.00 … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Vinka DERČA (obl.), družini ŽAGAR, KUNST
… za + Stanislava ROMIHA
* m.: J.B., J. R., J.K.

SOBOTA * Vincencij Ferrer, duhovnik * Julijana in Eva, redovnici
05. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za + Vita in vse BIBIČEVE
… za + Ivana JELENA (obl.)

PRVA

… v dober namen (Marija)

* maš.: J.B., J.R., J.K.

NEDELJA * 5. POSTNA * Irenej iz Srema, škof, mučenec
06. 04. 2014 POLZELA

PRVA

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Frančiško OŽIR (obl.) in vse BAJHTOVE
… za + Darinko PLASKAN, starše ČREMOŽNIK,
Zinko, Viktorja GLAVNIK
* maš.: J.B., L.S.
POLZELA 10.30 … za + Izidorja KUHARJA (obl.)
… za + Ivana, Jožefo HRIBERNIK, njuni hčeri Jožico
in Anico, Franca GRADIČ
* maš.: J.B., J.K.

V ponedeljek, 31. marca bo župnija Andraž v imenu metropolije častila SRT:
molitev vsi (vodi Dobrič)
sv. maša * Jože Kovačec, žpk.
molitev vsi (vodi Topolovec)
češčenje (letošnji prvoobhajanci)
češčenje in spoved (4. in 5. razred)
adoracija v tišini
češčenje in spoved (vodijo birmanci)
molitev vsi (vodijo Jajče)
sv. maša * g. Slavko Pajk SDB
sklep češčenja z litanijami in blagoslovom z Najsvetejšim.

OBVESTILA - VABILA

8.30 – 9.00
9.00 …………
10.00 – 10.30
13.00 – 13.45
13.45 – 14.30
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
18.00 …………
…………

Pobožnost križevega pota:
v sredo ob 6.30 na Polzeli;
v petek ob 17.30 v Andražu,
v petek ob 18.40 na Polzeli.
»Molimo te, Kristus, in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.«
V četrtek, 3. aprila in v petek, 4. aprila
2. razred ne bo imel verouka. Prosim
za razumevanje!

KULTURA

V Andražu bo tudi v prihodnjih dneh
kulturno. Dve prireditvi se obetata:
* V soboto, 5. aprila ob 19.30 bo v
Domu krajanov v Andražu jubilejni
koncert ob 10. obletnici Andraškega
okteta. Sodelovali bodo tudi gosti.
* V nedeljo, 6. aprila ob 15. uri pa bo
ponovitev komedije 'Zadrega nad zadrego' v izvedbi domačih gledališčnikov.

V petek, 4. aprila v zgodnjih jutranjih V četrtek, 3. aprila ob 19. uri bo v cerkvi
urah se bo pričelo dvodnevno postno sv. Jožefa v Celju »Postni recital«.
romanje po severni Italiji. Vsem priROMANJE
javljenim voščimo bogata doživetja.
Na avtobusu za obisk g. Janeza FurmaV petek, ob 20. uri bo v župnijski cerna to nedeljo je še nekaj prostora.
kvi na Polzeli molitev, slavljenje pred
izpostavljenim Najsvetejšim.
Konec aprila bo tradicionalno vseslovensko romanje ministrantov. Cilj je
V soboto, 5. aprila bo za mlade v Celju Međugorje, ob njem pa bodo obiskali
v župniji bl. A.M.Slomška srečanje pod tudi Sarajevo, Mostar, Dubrovnik … Če
naslovom Škofija-fest. Lepo vabljeni! bi radi bili zraven, prosim za prijave!
Prijave pri katehistinji Andreji.
DUHOVNA OBNOVA
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraž: Pižorn, Andraž
20; Ograjenšek, Andraž 20/b; Majhenič, Andraž 17/b. Na Polzeli: Polzela.

V soboto, 5. aprila, od 9.30 do 13. ure
bo v Domu sv. Jožefa v Celju duhovna
obnova pod naslovom »Preživimo dan
z bl. Janezom Pavlom II. Prijave sprejemajo na 059-073-800.

