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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus ji reče: »Ali ti nisem dejal,
da boš videla Božjo slavo,
če boš verovala?«
Odvalili so torej kamen.
Jezus pa je povzdignil
oči kvišku in rekel:
»Oče, zahvalim te,
da si me uslišal. Jaz sem vedel,
da me vselej uslišiš,
toda zaradi okoli stoječega
ljudstva sem rekel, da bi
verovali, da si me ti poslal.«
In ko je to izrekel, je z močnim
glasom zaklical: »Lazar, pridi ven!«
In umrli je prišel ven, na nogah in
rokah povezan s povoji,
in njegov obraz je bil ovit s prtom.
Jezus jim reče: »Razvežite ga in
pustite, naj hodi.«
(Jn 11, 40-45)
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Lazarjevi sestri sta ohranili vero in
zaupanje v Kristusa tudi v nesreči.
Z obuditvijo umrlega brata sta bili v
veri in zaupanju potrjeni.
Čudež je pomagal k veri
tudi mnogim Judom.
Tudi danes se dogajajo
čudeži okoli nas –
nam pomagajo k
bolj poglobljeni veri?
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Urejena in razumevajoča družina so
bili. Bili so delavni in obrt jim je dobro
šla. Nič jim ni manjkalo. Naenkrat pa
trešči mednje: mama je bolna. Mama
je hudo bolna. Bolezen je napredovala in vztrajno jemala mamine moči.
Iz tistega časa se spominjam pogovora
s hčerko: »Moram se z nekom pogovoriti. Tako hudo je pri nas, odkar je
mama bolna. Niti pomisliti ne smem,
da jo bomo izgubili. Povejte mi, pa
saj mama ne more umreti. Ne more
umreti njena dobrota, njen trud, njena skrb, njena ljubezen,« me je rotila.
In začela sva pogovor. Zdelo se mi je,
da je podoben pogovoru, ki ga opisuje
Janez v svojem evangeliju, ko pride

Jezus v Betanijo k svojim prijateljem
Marti, Mariji in Lazarju. Slednji je umrl
in sestri se pogovarjata z Jezusom.
Sprašujeta ga, ali bo vstal od mrtvih
in kaj pomeni večno življenje. Potrebujeta pa tudi nekoga, da izjočeta
svojo bolečino in žalost. Koliko naših
sodobnikov danes išče pomoči, ko jih
teži umiranje ali smrt njihovih najbližjih. In koliko jih ne najde nikogar,
ki bi prisluhnil njihovi bolečini. Jezus
pa ima, nasprotno, izjemen čut za
človeško bolečino, saj vidimo, kako
tolaži Lazarjevi sestri Marto in Marijo.
On, Božji Sin, si vzame čas, se pogovarja z žalujočimi, jim stoji ob strani.
Tudi tu je Jezus podoba Boga, ki je
blizu človeku v njegovi bolečini in ga
razume. Je Bog, ki vidi solze žalujočih,
sliši njihov jok in razume njihovo bolečino. Kako rad bi, da bi to Jezusovo
solidarnost zaslutili ljudje, ki jih je
hudo prizadela izguba najbližjih in
zaradi nje zelo trpijo! V današnjem
evangeliju se srečamo z Bogom, ki
hodi z nami tudi takrat, ko stopamo
po temni dolini našega življenja.
Jezus je Bog, ki je solidaren s človekom. Je pa še nekaj več: V naše življenje prinaša upanje in odrešenje.
Lazarjevima sestrama, ki žalujeta,
govori: »Jaz sem vstajenje in življenje.
Kdor vame veruje, bo živel, tudi če
umrje; in kdor živi in veruje vame,
vekomaj ne bo umrl«. Da bi te svoje
besede potrdil, obudi Lazarja. Besede
o večnem življenju govori tudi nam.
V življenju smo velikokrat okusili,
kako nas je Jezus spremljal. Z nami
je tudi v najtežjih trenutkih. On bo
tudi nam podaril večno življenje.
(B. Rustja)

KRISTUSOVA POSTAVA

Navadi se, da potrpiš z napakami drugih. Vsaka hiša,
tudi najlepša, ima senčno in
sončno stran. Vsak človek,
tudi najboljši, ima svoje kreposti, a
tudi svoje napake. Nosite bremena
drug drugega in izpolnili boste Kristusovo postavo. Zato potrpite kot
zakonci, sosedje, podrejeni z napakami vaših soljudi. Zatajite se, če vas
žalijo, storite dobro tistim, ki vam
želijo slabo, molite za tiste, ki vas preganjajo. Tako boste otroci nebeškega
Očeta, ki pusti, da njegovo sonce sije
na dobre in hudobne. To je zlati nauk
križa ...
bl. Anton Martin Slomšek

POSTNA MOLITEV

Gospod Jezus, vsak dan beremo
o mnogih krivicah, ki jih ljudje
doživljajo po vsem svetu,
o otrocih, ki umirajo zaradi lakote,
o velikem številu brezposelnih,
o ljudeh, ki nimajo za preživetje, ki
so osamljeni, ki trpijo zaradi
posledic odvisnosti …
In na drugi strani o bogatenju peščice
ljudi, o zlorabah položajev, o vojnah.
Jezus, ti veš, kaj pomeni bolečina, veš,
kaj pomeni zapuščenost, kaj krivica.
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.
In pokaži nam, kako dobrotljivo z
drugimi deliti vse, kar nam je dano.
Daj nam moč, da ne bomo
brezbrižno molčali ob krivicah, ki
jih doživljajo ljudje.
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Irenej iz Srema, škof, mučenec

06. 04. 2014 ANDRAŽ 9.00 … za + Frančiško OŽIR (obl.) in vse BAJHTOVE

PRVA

… za + Darinko PLASKAN, starše ČREMOŽNIK,
* maš.: J.B., L.S.
Zinko, Viktorja GLAVNIK
POLZELA 10.30 … za + Izidorja KUHARJA (obl.)
… za + Ivana, Jožefo HRIBERNIK, njuni hčeri Jožico
in Anico, Franca GRADIČ
* maš.: J.B., J.K.

PONEDELJEK * Janez Krstnik de la Salle, duh., red.u. * Aleksander, muč.
07. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za + Ivana, Marijo HLAČAR, HLAČARJEVE, MAKOVE

TOREK * Maksim in Timotej, mučenec * Dionizij, škof
08. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za + Teodorja TANŠEK (30. dan)

… v zahvalo za ozdravljenje

* maš.: J.B., J.K.

SREDA * Maksim Aleksandrijski, škof * Valtruda, red., spokornica
09. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za + Karolino JAZBEC (30. dan)

ČETRTEK * Domnij (Domen), škof, mučenec * Mihael Svetniški, red.
10. 04. 2014 POLZELA 18.30 … adoracija pred izpostavljenim Najsvetejšim

POLZELA 19.00 … za + Frančiško in Leopolda HRIBERNIK
… za + Franca ŠTORA st. in Ivanko
… za + Angelo in Franca ŠUSTER
* maš.:
… molitev rožnega venca za duhovne poklice

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

PETEK * + Stanislav, škof, mučenec * Gema (Biserka), devica, muč.
11. 04. 2014 ANDRAŽ 17.30 … pobožnost križevega pota
ANDRAŽ 18.00 … za + Jožefo GUČEK (obl.)

POLZELA 18.40 … pobožnost križevega pota
POLZELA 19.00 … za + Vinka VIDMAJERJA ml.
… za + Slavka TREFALTA
… za + Angelo KRIŽNIK (7. dan)
POLZELA 20.00 … slavljenje in molitev pred Najsvetejšim (do 23.00)

SOBOTA * Zenon Veronski, škof * Julij I., papež * Alferij, opat
12. 04. 2014 POLZELA 10.00

križev pot z Vimperka na Goro Oljko
POLZELA 19.00 … za + Faniko (obl.), 2 Franca, Marjeto JELEN
… za + Terezijo JURENEC (1. obl.)
POLZELA 20.00 … taizejska molitev in petje v župnijski cerkvi

NEDELJA * 6. POSTNA - CVETNA * Martin I., papež * Ida, redovnica
13. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca in Ano JELEN (obl.)

… za + Marijo in Martina VERDEV
* maš.: J.B., J.K.
POLZELA 10.30 … za zdravje in vse + GRADIČEVE, KRONOVŠEKOVE
… za + Ivanko CIMPERMAN
* maš.: J.B., L.S.

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE

To nedeljo spovedni dan v Andražu. APRIL
Prihodnjo nedeljo spoved na Polzeli. Splošni: Da bi se vlade
zavzemale za varstvo okolja
Od 6. do 12. aprila bo tudi letos 'radijin za pravično delitev
ski misijon'. Voditelj p. Marko Rupnik. dobrin in naravnih virov.
V ponedeljek, 7. aprila ob 18. uri bo na Misijonski: Da bi vstali Gospod nagradu Komenda blagoslov in otvoritev polnil z upanjem srca vseh, ki jih je
razstave ikon avtorice Irene Remic. zadela preizkušnja bolezni ali bolečine.
Razstava bo odprta do 21. aprila.
Slovenski: Da bi bil vstali Kristus neV torek, 8. aprila od 16. do 19. ure bo izčrpen vir našega zaupanja v Boga.
v Novem kloštru v Založah duhovna RADIJSKI MISIJON IN SPOVED
obnova za žene in dekleta. Spoved.
V okviru radijskega misijona bo tudi
Pobožnost križevega pota: v sredo letos dekanijski spovedni dan. Za naše
ob 6.30 na Polzeli; v petek ob 17.30 v okolje bo v Petrovčah. Duhovniki bodo
Andražu, v petek ob 18.40 na Polzeli. na razpolago v petek, 11. aprila. Spored:
9.oo -10.oo Mirko Škoflek, 10.oo -11.oo
V petek, ob 20. uri bo v župnijski cer- p. Jože Rupnik, 11.oo -12.oo Jože Kovakvi na Polzeli molitev, slavljenje pred čec, 12.oo -13.oo Branko Zemljak, 13.oo
izpostavljenim Najsvetejšim. Spoved. -14.oo p. Viktor Arh, 14.oo -15.oo Janko
V soboto, 12. aprila s pričetkom ob Cigala, 15.oo -17.oo Jože Brilej, 17.oo
10. uri bo tradicionalni križev pot z -19 p. Ivan Arzenšek.
Vimperka na Goro Olko.
KULTURA
V soboto, 12. aprila, ob 20.
uri bo v župnijski cerkvi
na Polzeli dekanijsko srečanje mladih ob Taizejski
molitvi in druženju. Možnost spovedi.
V nedeljo, 13. aprila bodo blagoslovi
butar in zelenja pred vsemi mašami.
Ob 9. uri v Andražu in ob 10.30 na
Polzeli bosta le-ta pred cerkvijo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraž: Plaskan, Andraž 32; Sitar, Andraž 32/a; Draksler,
Andraž 32/b. Na Polzeli: Polzela.

V petek, 11. aprila ob 18. uri, bo v prostorih gasilskega doma Andraž Cvetna
delavnica, na kateri bodo izdelovali butarice in velikonočne aranžmaje. Vabi
Komisija za članice PGD Andraž. Vodi
ga. Pavla Pirtovšek. S sabo prinesite
potreben material za izdelavo (leskove
palice, pušpan, božji les, dren, zelen trn
in podobno zelenje ter pripomočke kot
so škarje, žica in krep papir).
V soboto, 12. aprila ob 9. uri bo pred
občinsko stavbo na Polzeli sejem TD.
Poleg dobrot za velikonočno mizo
bodo na razpolago butarice, ki jih bo
ponujala župnijska Karitas.

