Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Potem reče Tomažu:
»Deni svoj prst semkaj
in poglej moje roke;
podaj svojo roko
in jo položi v mojo stran
in ne bodi neveren,
ampak veren!«
Tomaž mu odgovori:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu reče:
»Ker si me videl, veruješ;
blagor tistim,
ki niso videli in so verovali.«
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Današnji evangelij opisuje dvomljivca
Tomaža, ki se je izogibal skupnosti in
ni bil navzoč pri prvem Jezusovem
22.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA... prikazanju po vstajenju. Ko mu je
Vsako nedeljo praznujemo Gospodovo skupnost (občestvo) učencev pripovstajenje. Tako bi lahko tudi mi nedeljo vedovala, da so »videli Gospoda«
za nedeljo stopili na vstajenjsko pot, (Jn 20,25), jim ni verjel, dokler ga
da bi vedno znova v sebi vzbudili sam ni videl, pravzaprav dokler se
življenje, ki ga med ni osebno srečal z njim. Tomaž se
je lahko srečal z vstalim Gospodom,
tednom pogosto
ker so se učenci zadrževali skupaj.
zapiramo v Občestvo mu je »omogočilo«, da se
spone je srečal z vstalim Odrešenikom.
omejitev Skupnost Cerkve mu je posredovala
in nam ga odrešenje. To dokazuje pomembnost
uničuje Cerkve kot skupnosti. Kako prav so
ubijajoči imeli vzhodni očetje, ko so poudardelovni ritem. jali: »V pekel gre vsak sam, v nebesa
Anselm Grün pa gremo samo skupaj.«
(Jn 20, 27-29)

Zanimivo je, da Tomaža ni privedla
do srečanja z vstalim Gospodom
idealna skupnost, ampak taka, ki se
je zaprla za »zaklenjena« vrata, kjer
se je skrivala »iz strahu pred Judi«
(19). V njej so bili apostoli, ki so se
v času Jezusovega trpljenja razbežali,
v njej je bil Peter, ki ga je zatajil. Ni
bila idealna, a je prav ta omogočila
Tomažu, da se je srečal z Vstalim. Naj
tudi danes nekateri ljudje še tako
udrihajo po Cerkvi kot nepotrebni
instituciji in poudarjajo samo pomen
Kristusa, a dejstvo je, da brez Cerkve
sporočilo o Kristusu ne bi 'priromalo'
skozi viharje zgodovine vse do nas.
Seveda to dejstvo ne more biti za nas
»potuha«, da se kot člani Cerkve ne
bi trudili za osebni odnos s Kristusom
in za sveto življenje, ki izhaja iz te povezanosti. Veliko bolj pričevanjska
je skupnost, če je njeno življenje v
skladu z Jezusovim naukom. Taka
skupnost je opisana v prvem berilu.
Prvo krščansko občestvo se je srečalo
z vstalim Kristusom in s pričami njegovega vstajenja. Potem je vsak posameznik Kristusa postavil na prvo
mesto in se trudil za življenje po njegovem nauku. Stalno povezanost z
Vstalim so iskali »v lomljenju kruha
in v molitvi« (Apd 2,46). To občestvo
jemlje moč za pričevanje iz molitve
in evharistije. »Dan za dnem so se
enodušno in vztrajno zbirali v templju« (46), zato ni čudno, da je potem
Bog občestvu »vsak dan pridruževal
take, ki so našli odrešenje«. Prosimo
Gospoda, da bi tudi mi Kristusa postavili na prvo mesto, da bi se trudili
za osebno srečanje z njim v molitvi
in lomljenju kruha ter bi v bratski
skupnosti pričevali.
(Po: B. Rustja)

ENO Z BOGOM

Tomaž na Jezusovo
pobudo, naj se dotakne njegovih ran
odgovori z: »Moj
Gospod in moj Bog!« (Jn 20,28). To
je najjasnejše priznanje Jezusovega
božanstva v Janezovem evangeliju.
Tudi ti si povabljen, da skupaj s Tomažem izgovoriš »Moj Gospod in moj
Bog«, morda zaslutiš, kako se v teh
besedah sesujejo vsa nasprotja tega
sveta: bližina in oddaljenost, ljubezen
in spoštovanje, vera in nevera, dvom
in gotovost, Bog in človek, izkušnja
in neizkušenost, dotik in strah … Oddaljeni Bog postane tvoj Bog, nedosegljivi Bog ti je dosegljiv, nedojemljivi Bog se ti pusti prijeti. V ljubezni
se sesuje razdalja med Bogom in teboj
in v Kristusu postaneš eno z Bogom.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Ni se nam treba
izogibati temnih
plati, neuspehov
in zapuščenosti v
svojem življenju.
To sodi k realnosti
našega življenja – in nihče, tudi Bog
ne, nam tega ne more prihraniti. In
tisti, ki nam to obljublja, je preprosto
in otipljivo lažnivec. Preizkušnje so
del našega življenja. Toda sredi teme
je on z nami in nas spremlja. In obrisal bo naše solze in jih skrbno zbral
v svoj kelih. Ne bo mogel preprečiti,
da jih ne bi izjokali. Toda tega nam
nikoli niti ni obljubil … (A. Schwarz)
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BELA * BOŽJEGA USMILJENJA * Cita, dekla, devica

27. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
G.OLJKA 10.30 … za

+
+
+
+
+
+

Ano MAJHENIČ in Otmarja
* maš.: J.B., J.K.
Srečka in Jožico PIŽORN
Dominika in Danijela ŽGANK, starše ULAGA
Franca (obl.) in Vido CVENK
Stanislavo RAZGORŠEK (obl.)
* J.R., J.B., L.S.
Heleno OCVIRK, starše, Dejana, Staneta

PONEDELJEK * Peter Chanel, duh., muč. * Ludvik Montforski, duh., r.u.
28. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za + Štefko ZAVRŠNIK

TOREK * Katarina Sienska, devica, cer.učiteljica, sozavetnica Evrope
29. 04. 2014 POLZELA 19.00 … za + Ano KRALJ in sina Milana

… za + Jožico LAH

* maševala: J.R., J.B.

SREDA * Pij V., papež * Jožef Cottolengo, redovnik * Adiutor, samotar
30. 04. 2014 POLZELA 7.00 … za + Frančiško (obl.), Antona ŽGANK, Edija, Tilko

ČETRTEK * JOŽEF DELAVEC – praznik dela * Oriencij (Iztok), škof

* šmarnice

01. 05. 2014 G.OLJKA 10.30 … za + Alberta BOHORČA
ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost in molitev za duhovne poklice
POLZELA 19.00 … za + Julijano TERGLAV (obl.), Jožeta ŠTORMANA
… za + Vinka HRIBERNIKA, vse BOVHATOVE * J.B., J.K.

PETEK * Atanazij, škof, cer. učitelj * Boris Mihael, kralj

* šmarnice

02. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu in šmarnično br.

POLZELA 19.00 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu in zatem maša
… v čast Srcu Jezusovemu
… za + Angelo KRIŽNIK (30. dan)
* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA * Marija, Mati dobrega sveta

* šmarnice

03. 05. 2014 POLZELA 15.00 … za srečo in blagoslov v družini (poročna)

ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost za otroke do 6. r.
POLZELA 19.00 … za + Justi HROPOT (obl.) in vse ZIDARJEVE
za + Alojzijo ŠALAMON
* maš.:

NEDELJA * 3. VELIKONOČNA * Florijan (Cvetko), mučenec

J.B., J.K.

* šmarnice

04. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 9.00 … za + Frančiško, Ferdinanda, Martino BLAGOTINŠEK
… za žive in rajne gasilce (sodel. gasilcev) maš.: J.K., L.S.
POLZELA 10.30 … za + Ljudmilo FLORJANC
… za + Marjana PIŽORNA (obl.)
* maš.: J.B., J.K.
POLZELA 19.00 … v čast Svetemu Duhu
* maš.: škof Stanislav

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE - MAJ

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
Denis Miklavc, Andraž in Irena Savšek,
Mokronog; Toni Žnidaršič, Prebold
in Nives Stropnik, Polzela.

Splošni: Da bi sredstva obveščanja bila orodje v službi
resnice in miru.
Evangelizacija: Da bi Marija, Zvezda evangelizacije, vodila Cerkev
To nedeljo, 27. aprila bosta ob 10.30
pri njenem poslanstvu oznanjevanja
dve sv. maši in sicer na Polzeli in na
Kristusa vsem narodom sveta.
Gori Oljki. Po maši bo na Gori Oljki
Slovenski: Da bi v sebi poživili milosti,
blagoslov in otvoritev vodovoda.
ki so nam bile podeljene ob prejemanju
To nedeljo, 27. aprila, krščen Oskar Š., zakramentov.
iz Sv. Jurija ob Taboru. Čestitke!
DOBRODELNOST

V četrtek, 1. maja se bodo pričele letošnje šmarnice. Marijanske pobožnosti oz. sv. maše ob delavnikih bodo
ob 18. uri v Andražu in ob 19. uri na
Polzeli. Ob ponedeljkih in sredah bodo
na Polzeli sv. maše tudi ob 7. uri.

V nedeljo, 13. aprila
popoldne je v stanovanjski hiši družine
Ločan v Lovčah izbruhnil požar. Pet
oseb, od tega trije mladoletni otroci,
so ostali brez doma. Zanje do nadaljV četrtek, 1. maja bo ob 10.30 na Gori njega skrbijo sosedje ... Ljudi dobrega
Oljki tradicionalna slovesnost v čast srca naprošamo za pomoč prizadeti
družini, da si bodo lahko začeli graditi
Jožefu Delavcu. Dobrodošli!
nov dom. Občina Polzela v ta namen
V petek, 2. maja obisk bolnikov. Ob zbira sredstva na TRR 0137-301010. uri romarska maša na Gori Oljki. 0004-520 s sklicem na: SI00 7300Pobožnost v čast Srcu Jezusovemu in 2014 (za pravne osebe) in SI00 7301šmarnice ob 18. uri v Andražu in ob 2014 (za fizične osebe). Pomagajmo!
19. uri molitev ter maša na Polzeli.
Zahvala vsem, ki ste ob blagoslovu
V soboto, 3. maja bo začetek velikonočnih jedil poskrbeli tudi za
devetdnevnice pred birmo: pomoči potrebne. Na Polzeli se je
Prvi dan bo za vse ob 19. uri zbralo 410 kg hrane, v Andražu pa
na Polzeli. Ob 18.30 molitev. 90 kg; skupaj torej 500 kg. Res lepo.
V nedljo, 4. maja ob 9. uri bo v Andra- Zahvala ge. Andreji D. za nov oltarni
žu maša za gasilce. God sv. Florjana. prt. Hvaležni farani. Bog povrni!
V nedelja, 4. maja bo poleg rednih sv. SKRB ZA CERKEV
maš še izredna in sicer ob 19. uri na
Polzeli. Daroval jo bo škof Stanislav, Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
potem, ko se bo ob 18.30 srečal z bir- V župniji Sv. Andraž: Urbanc, Dobrič
manci. Zaželen je seveda tudi obisk 21/a; Jesenko, Dobrič 21/b. Na Polstaršev, botrov, vseh drugih. Spoved! zeli: Ločica ob Savinji.

