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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim,
in je stopil v grob.
Videl je,
da so povoji na tleh
in da prtič, ki je bil
na njegovi glavi,
ni ležal med povoji,
ampak posebej,
zvit na drugem mestu.
Tedaj pa je vstopil
tudi oni drugi učenec,
ki je prišel h grobu,
in je videl in veroval.
Nista še namreč
umela pisma,
da mora vstati od mrtvih.
(Jn 20, 6-9)

VVEELLIIK
KAA NNO
OČČ...

Velika noč se mora zgoditi
v meni in z menoj – ali pa se
sploh ne bo zgodila.
To je velika noč!
Tiha in
včasih skoraj
nezaznavna –
toda vseeno
velika,
nepremagljiva
Andrea Schwarz

ALELUJA!
Grob je prazen

ALELUJA!
Kristus je vstal – Kristus živi!
PPRRIIČČEEVVAALLCCII VVSSTTAAJJEENNJJAA

Pisatelj Alojz Rebula v zadnji zgodbi
knjige Pričevalci vstajenja opisuje
starejši par. Nekdanji univerzitetni
profesor Leon je na invalidskem
vozičku. Žena Astra mu nesebično
stoji ob strani. Mož ni sentimentalno
veren, a ko dobi v roke besedilo, ki
govori o turinskem prtu, ga zamika,
da bi si ogledal znamenitost, v katero
naj bi bil zavit Kristus v grobu in je
nekakšna nema priča vstajenja in naj
bi po vstajenju ležal, »posebej zvit
na drugem mestu« (Jn 20,7). Toda
Leon od namere odstopi, ko se zave,
da z vozičkom nikakor ne bo mogel
na romanje. Vendar globoko verna
žena Astra, po poklicu biologinja, ki

iz svoje vere nesebično streže možu,
vse uredi za potovanje. Znanstvenika
prebereta kopico strokovne literature o turinskem prtu in se podata
na pot. V turinski stolnici ljudje z razumevanjem sprejmejo, da mož na
vozičku ostane pred to relikvijo nekoliko dlje.
V hotelu pa žena med strežbo vpraša
moža, ali sedaj, ko je videl prt, bolj
veruje v Kristusovo vstajenje. In mož
ženi, ki mu ljubeče streže, pomenljivo
odgovori: »Za vstajenje je še kakšno
drugo pričevanje.« »Kakšno?« ga
vpraša žena. Mož ji je hotel reči: »Pričevanje tistih, ki iz Kristusovega
vstajenja živijo.« Na glas pa ji je dejal:
»Ti. Pričevalka si mi ti!«
Žena Astra je bila s svojo dolgoletno
zvestobo, s potrpežljivo vzgojo otrok,
s skrbno strežbo, skratka s svojo tiho
ljubeznijo bolnemu možu najboljša
pričevalka Kristusovega vstajenja.
Zanimivo je, da se je Leona, univerzitetnega profesorja in znanstvenika,
njeno dolgoletno pričevanje bolj
dotaknilo kot vsi znanstveni dokazi
o pristnosti turinskega prta.

KAMEN - GROB

Kamen, ki zapira grob,
je podoba blokad, ki
nam zapirajo pot v
življenje. Mnogi ljudje
živijo z občutkom, da
jih bremeni kamen, ki jim ne pusti
živeti.
Vstajenje pomeni, da pride angel z
neba in odvali kamen. Breme, ki nam
preprečuje, da bi zaživeli, je odvaljeno
– svobodno lahko zadihamo. Ne čutimo več kamnitega bremena. Angel
sede kot zmagovalec na odvaljeni
kamen, ki postane znamenje zmage
življenja nad smrtjo. Spominja nas na
to, da se je z nami zgodil čudež, da je
naš grob odprt in lahko vstanemo.
Mogoče smo o tem veliko razmišljali
in v mnogih pogovorih poskušali najti
rešitev, kako bi se osvobodili tega
bremena. Toda nič ni pomagalo. Nenadoma pa je v naše življenje vstopil
angel – in ne da bi vedeli, kako se je
to zgodilo, se je kamen odvalil in smo
znova začutili življenje.
Na to noč, ki nas vodi v velikonočno
jutro, nas želi Jezus s svojo besedo
ljubezni osvoboditi vseh vezi strahu
in prilagajanja, povojev in potnih
prtov, s katerimi zakrivamo svoj
pravi obraz. Njegova ljubezen nas
kliče iz groba in izza vseh mask, ki
skrivajo naš pravi obraz.

Kako bi bilo lepo, če bi bili drug drugemu s svojim življenjem, s svojo
medsebojno ljubeznijo pričevalci
Kristusovega vstajenja. Naj bo pričevalec mož ženi in žena možu, starši
s svojim zgledom otrokom in otroci
z vračanjem ljubezni svojim staršem.
A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje
Kako bi bilo lepo na svetu, če bi bili
pričevalci politiki s svojim nesebičnim
delom in poštenostjo ali lastniki to- Vsako življenje, tudi najbolj
varn ter podjetij s skrbjo za delavce nepomembno za ljudi,
in s pravičnostjo do njih!
ima v Božjih očeh
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem večno in neskončno vrednost.
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NEDELJA * VELIKA NOČ * Teotim (Teo), misijonar, škof
20. 04. 2014 POLZELA 6.30 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

PONEDELJEK *

+
+
+
+
+

Jožico in Srečka PIŽORN
* maš.: J.K., L.S.
Frančiško KASESNIK
Janeza CVENK in vse CVENKOVE
Danija in Rozalijo VIDMAJER (obl.)
Antona STRAŽARJA (1. obl.) * maš.: J.B., J.R., J.K.

VELIKONOČNI * Anzelm, škof, cerkveni učitelj

21. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za + Marijo HROVAT in Anko MALIS

… za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
VIMPERK 15.00 … za

+
+
+
+
+
+

Jožeta in Antonijo ROVŠNIK
* maš.: J.B., J.K.
Oskarja, Naniko JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE
Stanislavo VIDMAJER (30. dan)
Stanka JELENA (obl.)
* maš.: J.B., J.R., J.K.
Jožico ROMIH (obl.), Stanko PEMIČ, ROMIHOVE
Franca in Silva OŽIR

TOREK * V VELIKONOČNI OSMINI * Hugo, škof v Grenoblu * Leonid, muč.
22. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za + ŠKOLNIKOVE in JEZERNIKOVE (obl.)
… za + Marjana JANŽOVNIKA (30. dan)
* maš.: J.B., J.K.

SREDA * V VELIKONOČNI OSMINI * Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane
23. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za srečno zadnjo uro

ČETRTEK *

V VELIKONOČNI OSMINI * Fidelis iz Sigmaringena, duh. m.

24. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za 2 + Franca, Matildo, Ano in Mirka VAŠL

… za + Mihaela PLEVNIK, starše KUMER.

PETEK *

* J.B., J.K.

V VELIKONOČNI OSMINI * Marko, evangelist * Erminij, opat

25. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za + Ani, Janeza PRESTOR in Vinka ROZMANIČA
… za + Carmen POVŠE (8. dan)
* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA *

V VELIKONOČNI OSMINI * Marija, Mati dobrega sveta

26. 04. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za + Marijo (obl.), Štefana, Vinka BLAGOTINŠEK
POLZELA 19.00 … za + Slavko DUCMAN in vse ZIDARJEVE

… za + Franca KOLARIČA

* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA * BELA * BOŽJEGA USMILJENJA * Cita, dekla, devica
27. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 9.00 … za + Ano MAJHENIČ in Otmarja
… za + Srečka in Jožico PIŽORN
* maš.: J.B., J.K.
POLZELA 10.30 … za + Dominika in Danijela ŽGANK, starše ULAGA
… za + Franca (obl.) in Vido CVENK
… za + Stanislavo RAZGORŠEK (obl.)
* J.R., J.B., L.S.
G.OLJKA 10.30 … za + Heleno OCVIRK, starše, Dejana, Staneta

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 20. aprila bosta vstajenjski
procesiji ob 6.00 na Polzeli in ob 8.30
v Andražu. Po obeh procesijah bo sv.
maša. Pridružite se slavju!
V ponedeljek, 21. aprila ob 10. uri bo
v veroučni učilnici andraškega župnišča sestanek za starše andraških
prvoobhajancev.

DOBRODELNOST

Družina, Radio Ognjišče in svetišče sv.
Jožefa v Ljubljani vabijo na molitveno
bdenje pred kanonizacijo blaženih papežev Janeza XXIII. in Janeza Pavla II.,
v soboto, 26. aprila od 19. do 22. ure
pri sv. Jožefu, Ljubljani. Somaševanje
ob 21. uri bo vodil škof dr. Jožef Smej.
KULTURA

V ponedeljek, 21. aprila bo k dopoldanskemu, nedeljskemu razporedu
maš dodana še popoldanska in sicer
na Vimperku ob 15. uri.

KUD Polzela vabi na koncert MePZ
Oljka, ki bo v soboto, 26. aprila ob
19.30 v Kulturnem domu na Polzeli.

Vsem, ki ste v velikem tednu tako ali
drugače sodelovali pri pripravi in izvedbi bogoslužij se lepo zahvaljujem.

Konec aprila bo Škofijska Karitas Celje
pričela s sklopom 8-ih srečanj o oskrbi
bolnika na domu. Medicinske sestre,
negovalka na domu, zdravnici, socialna
delavka in duhovnik bodo pokazali
praktična znanja in veščine oskrbe
bolnika na domu. Prvo srečanje bo v
torek, 22. aprila, ob 18. uri v Škofijskem domu v Vrbju.

KD Koral Laško in Župnija Laško vabita
na Laški pasijon 2014, ki bo v atriju
V soboto, 26. aprila od 9. do 13. ure bo
župnišča v Laškem v ponedeljek, 21.
v Dom sv. Jožefa v Celju srečanje za
aprila, v petek, 25. aprila, v nedeljo 27.
botre in starše birmancev. Ker je maja
aprila in nedeljo 4. maja vsakokrat ob
birma tudi v naših župnijah udeležbo
20. uri. Vstopnina 5 €
toplo priporočam!
Vaščani Drešinje vasi, PGD Drešinja
V nedeljo, 27. aprila bosta ob 10.30 vas in TD Petrovče vabijo na razstavo
dve sv. maši in sicer na Polzeli in na velikonočnih jedi. Odprta bo do 21. 4.
Gori Oljki. Po maši bo na Gori Oljki
blagoslov in otvoritev vodovoda.
IZOBRAŽEVANJE

Prav tako lepa hvala
za osebna voščila in
priložnostna darila.
Bog vsem stoterno
povrni! Jože, žpk.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraž: Kolšek, Andraž
74; Satler, Andraž 79; Melanšek, Andraž 73. Na Polzeli: Polzela.

V soboto, 26. aprila 2014, od 9.30 do
13. ure bo v Domu sv. Jožefa v Celju
Tečaj za krasilce cerkva. Praktično usposabljanje s primeri za različen čas
cerkvenega leta. Prijave do 24. aprila
na 059-073-800.

