Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
13. april

2014
Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Množice pa,
ki so šle pred njim in za njim,
so vzklikale:
»Hozana Davidovemu sinu!
Blagoslovljèn,
ki prihaja
v Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
(Mt 21, 9)

66.. PPO
OSSTTNNAA NNEED
DEELLJJAA--CCVVEETTNNAA...

Bolečina dobi poseben pomen v
Božjem odrešilnem načrtu; je namreč
udeleženost v Kristusovem trpljenju
in je združitev z odrešilno žrtvijo, ki BBOOŽŽJJAA DDOOBBRROOTTAA
jo je daroval, poslušen Očetovi volji. Jezuitski pater Marko je pripovedoval
(Janez Pavel II.) pretresljiv dogodek, ki se me vedno
znova dotakne, ko se spomnim nanj.
Bog še vedno trpi in umira - vsak dan Kot mlad duhovnik je hodil na dom
znova v vsakem pomanjkanju ljubezni, maševat h globoko verni ženi, ki jo je
nesprejemanju in bolezen priklenila na posteljo. Na zaodklanjanju četku maše ji je običajno dejal: »Prišel
ljudi po ljudeh. sem, da ti povem, kako te Gospod
Krščanski Bog ljubi.« Počasi je bolezen v grlu tako
je nemočni Bog. napredovala, da ni mogla več zaužiti
Popolnoma hostije. Zato je pri obhajilu dal ženi
se je izročil otipati hostijo in ji dejal: »Dotakni se
človeškim in prepričaj se, kako dober je Gospod
rokam. in kako te ljubi, ker ti želi biti blizu
P. Bosmans tudi v bolezni!«

Ko obhajamo evharistično skrivnost,
se spominjamo celotnega Kristusovega odrešenjskega delovanja. Pri
vsaki maši gremo s Kristusom na pot
v Getsemani, kjer poti krvavi pot in
moli. Sočustvujemo z njim, ker so
ga izdali njegovi najboljši prijatelji.
Prehodimo z njim križev pot, stojimo
ob njegovem križu in se veselimo
svetlobe vstajenja v velikonočnem
jutru. To, kar je storil za nas in česar
se spominjamo pri vsaki maši, nas
»sili«, da ponavljamo: »Kako dober
je Gospod.« Da, tako je dober, da ostaja z nami v podobi kruha. Pri vsaki
maši in pri vsakem obhajilu prihaja
k nam Kristus s sporočilom, da nas
ljubi. V evharistični skrivnosti postane njegova ljubezen otipljiva. Tudi
zato so kristjani začeli častiti sveto
Rešnje telo, da bi se napajali ob viru
ljubezni. V vsaki majhni beli hostiji
so »skoncentrirani« dogodki ob veliki noči in otipljiv spomin na božjo
ljubezen do nas. Spoštljivo obhajajmo
evharistijo, poglobljeno uživajmo ta
kruh, da bomo v dneh velikega tedna
okusili in spoznali, »kako dober je
Gospod«. In to posredovali tudi drugim.

PROTI JERUZALEMU

Jezus si je pripravil praznovanje. Nedvomno ga
evangelist predstavlja kot
tistega, ki se hoče odkrito
razodeti kot “kralj” v Davidovem mestu. Vendar tega ne naredi
z bahavim razkazovanjem kraljev
tistega časa, ko bi se povzpel na konja,
ampak se vrne k jezdni živali iz časov
očakov. Kakor je Salomon, kralj miru,
Davidov prvi sin naslednik, zmagoslavno prišel v mesto (1 Kr 1,32–48),
tako ima tudi sprevod, ki se je oblikoval okoli Jezusa, videz praznika
ustoličenja.

Sprevod sestavljajo velike množice
romarjev, ki prihajajo v Jeruzalem
za praznik. Z njim so hodile vse od
Galileje, vendar so vedno ostajale v
ozadju; sedaj so končno v ospredju.
Če tukaj ne bi bilo Jezusa, bi bile običajne množice, ki si rade ustvarijo
nekaj prazničnosti, ko od daleč pridejo
do Jeruzalema. Sedaj pa je z njimi Jezus. Brž ko so ga videli sedeti na osliču,
so se vzradostili in svoje veselje osredotočili nanj. Jezus je bil na sredini;
množice so bile pred njim in so hodile
za njim in ga razglašale za “kralja”:
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem Hozana Davidovemu sinu! To je njihov
klic, ki diši po verskem in političnem
obenem. Po “političnem”, ker beseda
Samo življenje vere, ki smo jo iskreno hozana, ki je sedaj postala čisti izraz
sprejeli in intenzivno živeli, more do odobravanja, prvotno pomeni “Reši
korenin razsvetliti skrivnost bolečine, nas vendar!”; po verskem pa zato, ker
jo ublažiti z dihom upanja in z močjo je on tisti, ki prihaja v Gospodovem
ljubezni priti celo do tega, da jo pre- imenu. Jezus je v resnici Božji poslaoblikuje v veselje in naredi iz njega nec. Kot takega ga končno prepozna
enega od vzvodov, ki dvigujejo svet.
množica.
(Janez Pavel II.)

M. Galizzi, Evangelij po Mateju
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NEDELJA * 6. POSTNA - CVETNA *



Martin I., papež, mučenec

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 + GRADIČEVE, KRONOVŠEKOVE (in za zdravje)
… za + Ivanko CIMPERMAN
* maš.: J.B., L.S.

PONEDELJEK * Lidvina, devica * Tiburcij, Valentinijan, Maksim, muč.
14. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za vse + iz družin ANDREJC, FLORJANC

TOREK * Peternij, škof * Helena (Jelica) Alzaška, kneginja
15. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za + Marijo JERŠIČ (obl.)

SREDA * Bernardka Lurška, devica * Benedikt Jožef Labre, spokornik
16. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za + Rudija TURNŠKA (obl.)

ČETRTEK * VELIKI * Simon Barsabejski, škof, mučenec * Robert, opat
17. 04. 2014 CELJE

9.00 … v zahvalo (krizmena maša)
ANDRAŽ 18.00 … za + Valentina BRUNŠKA
POLZELA 19.30 … za + Mata DOMINKOVIČ
… po namenu HRIBERNIK
… molitvena ura (za duhovne poklice)

* maš.: J.B., J.K.

PETEK * +

VELIKI * Evzebij, škof * Galdin, škof
G
.O
LJKA
15.00 … pobožnost križevega pota
18. 04. 2014
ANDRAŽ 18.00 … obredi velikega petka
POLZELA 19.30 … obredi velikega petka
POLZELA 21.00 … slavljenje in molitev ob božjem grobu

SOBOTA *

VELIKA * Leon IX., papež * Ekspedit, mučenec

19. 04. 2014 ANDRAŽ 12.00, 14.00, 16.00 - blagoslovi velikonočnih jedi
POLZELA 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 - blagoslovi velikonočnih jedi

ZVEČER

ANDRAŽ 19.00 … v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 20.30 … za + Marijano in Lovrenca OGRIS
… za + Anico KOŠEC

* maš.: L.S., J.K.

NEDELJA * VELIKA NOČ * Teotim (Teo), misijonar, škof
20. 04. 2014 POLZELA 6.00 … vstajenjska procesija

POLZELA 6.45 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 8.30 … vstajenjska procesija
ANDRAŽ 9.00 … za + Jožico in Srečka PIŽORN
… za + Frančiško KASESNIK
* maš.: J.B., J.K.
POLZELA 10.30 … za + Janeza CVENK in vse CVENKOVE
… za + Danija in Rozalijo VIDMAJER (obl.)
… za + Antona STRAŽARJA (1. obl.) * maš.: J.B., J.R., L.S.

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST

Humanitarna akcija na veliko soboto.
Vljudno Vas prosimo za solidarnost,
pomoč in sodelovanje. Če je mogoče,
prinesite v soboto, 19. aprila, ko bomo
blagoslavljali dobrote za vaše družine
tudi kakšen dar za ljudi v stiski. Lahko
je kaj domačega ali pa živila iz trgovine
To nedeljo bodo blagoslovi butar in (z daljšim rokom trajanja). V andraški
zelenja pred vsemi mašami. Ob 9. uri in polzelski cerkvi bosta posebni mesti
v Andražu in ob 10.30 na Polzeli bos- za odložitev teh darov. Hvala!
ta le-ta pred cerkvijo.
Sveče, ki jih bomo v soboto, 19. aprila
V torek, 15. aprila ob 19.30 (po sveti rabili pri obredu velikonočne vigilije,
maši) bo v učilnici pod cerkvijo rodi- bo Župnijska karitas Andraž ponujala
teljski sestanek za starše birmancev. pred župnijsko cerkvijo v Andražu.
Pobožnost križevega pota: v sredo Starši andraških ministrantov, poskrob 6.30 na Polzeli; v petek ob 15.00 bite, prosim, pred Veliko nočjo za čiste
na Gori Oljki.
ministrantske obleke!
Oklic! Zakrament sv. zakona želita
skleniti: Peter Ferme, r. 1986, Ločica,
Polzela in Andelina Đorđić, r. 1989,
Primož, Šentjur; Denis Miklavc, roj.
1979, Andraž in Irena Savšek, r. 1982,
Mokronog.

Bogoslužja velikonočnega tridnevja
in Velika noč so
višek liturgičnega
dogajanja v letu.
Četrtek: Andraž 18.00, Polzela 19.30.
Petek: Andraž 18.00, Polzela 19.30.
Sobota: Andraž 19.00, Polzela 20.30.

SREČANJA

Srečanje družine ob velikonočni mizi
naj ne bo eden izmed obrokov, ki jih
opravimo v naglici ali vsak zase, ampak
prijazno druženje, zaznamovano s pobožnostjo in molitvijo!

Andraž. Roditeljski sestanek za starše
Blagoslovi velikonočnih jedil bodo: andraških prvoobhajancev bo v ponena Polzeli ob 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; deljek, 21. aprila ob 10. uri.
v Andražu ob 12.00, 14.00, 16.00.
V soboto, 26. aprila, od 9. do 13. ure bo
V nedeljo, 20. aprila bosta vstajenjski v Dom sv. Jožefa v Celju srečanje za
procesiji ob 6.00 na Polzeli in ob 8.30 botre in starše birmancev. Ker je letos,
v Andražu.
11. maja, birma tudi pri nas, udeležbo
toplo priporočam!
SKRB ZA CERKEV
ROMANJE

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraž: Blagotinšek, Romanje v Međugorje od 26. do 29.
Andraž 10; Blagotinšek, Andraž 10/d; aprila. Duhovni vodja p. Pavel Košir.
Ožir, Andraž 11. Na Polzeli: Polzela. Informacije in prijave: 051 229 701.

