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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In glej, dva izmed njih pa
sta prav tisti dan šla v kraj, ki
se imenuje Emavs in je
šestdeset tečajev oddaljen
od Jeruzalema.
Med seboj sta govorila
o vsem tem,
kar se je bilo zgodilo.
Medtem ko sta
se pogovarjala in
se vpraševala,
se je približal sam Jezus
in šel z njima,
njune oči
pa so bile zadržane,
da ga nista spoznala.

NNAA NNAAŠŠII PPO
OTTII NNIISSM
MO
O SSAAM
MII

Evangelist Luka nam pripoveduje brž(Lk 24, 13-16) kone najlepšo vstajenjsko pripoved,
kar jih je: srečanje Jezusa z emavškima
33.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA... učencema. Jezus je nespoznani popotnik, ki gre z obema učencema, ki
ZAČETEK TEDNA MOLITVE zapuščata mesto Jeruzalem. Kajti
ZA DUHOVNE POKLICE upanje, ki sta ga gojila, se ni izpolnilo.
Bridko je dejstvo, da danes, Jezus, o katerem sta mislila, da je bil
ko je svet dospel veliki prerok, je bil križan. Toda ker
do spoznanja, sta drug z drugim še govorila o svoda je treba v temeljih jem razočaranju, se lahko začne
obnoviti človeško družbo, Vstali z njima pogovarjati in jima
ko vsi čakajo njuno izkušnjo razlagati drugače.
na rešitelja: Vstajenje pomeni tudi tukaj novo
da prav danes razlago Jezusovega življenja, pa tudi
nima Cerkev novo razlago naše lastne življenjske
dovolj apostolov. poti. Na naši poti se nam pogosto

godi ravno tako kakor emavškima
učencema. Postanemo razočarani.
Iluzije, ki smo si jih sami ustvarili o
življenju, se zrušijo. Tudi mi včasih
verujemo, da smo »mogočni v dejanju
in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom« (Lk 24,19). In potem je naša
samopodoba križana. Vse nam je
vzeto iz rok. Stojimo pred črepinjami
svojega življenja. Potem bi najraje od
tega pred samim seboj zbežali. Toda
na naši poti nismo sami. Dokler govorimo drug z drugim, bo Jezus, Vstali,
šel z nami in nam odpiral smisel naše
življenjske poti. Beseda »Mar ni bilo
potrebno, da je Kristus to pretrpel in
šel v svojo slavo« (Lk 24,26) je ključ
do razumevanja Jezusove, pa tudi
naše lastne usode. Bila je Božja volja;
ne moremo več povpraševati, če je
moral Mesija trpeti, da bi dospel v
svojo slavo. Pa tudi naša pot je, da
skozi mnoge stiske dospemo do resničnega življenja, v slavo, ki nam jo
je Bog pripravil, na način, ki si ga je
Bog za nas zamislil. Dobro je, da smo
postali razočarani, da so uničene podobe, ki smo si jih napravili o nas
samih. Samo tako dospemo v Božjo
slavo. Samo tako lahko postanemo
podoba, ki si jo je o nas naredil Bog.

MARIJIN MESEC

Dojeti in razložiti Marijo,
njeno vero in poslanstvo,
je težka naloga. Mamo
ljubiš, ker je pač mama:
tvoja, ena in edina, ne
razmišljaš o razlogih za ljubezen, ne
svojih ne njenih.
Verjamem, da ti gre, preljuba sestra,
dragi brat v Kristusu, tako kot meni,
na živce delitev na naše in vaše. Še
bolj pa me zaboli in razjezi, ko se tovrstna delitev pojavi med verniki. Ko
začnejo med seboj malodane tekmovati s svetniki in priprošnjiki. Pa mi,
prosim, povejte: Je brezjanska Marija
Pomagaj lepša od Marije s Ptujske
Gore? Je Svetogorska Kraljica močnejša od Kraljice Miru s Kureščka?
V čem je lurška Mati Božja boljša od
Fatimske Gospe? Kot otroci, ki se
prepirajo, koga ima mamica bolj rada,
ali kdo ima bolj rad mamico. A ko
otrok odraste, ohrani v svojem srcu
»podobo« matere, ki je seveda drugačna od podobe, ki si jo je ustvaril
njegov brat ali sestra, pa čeprav sta
iz iste družine in sta imela isto mater!
In častimo in ljubimo eno in edino
Mater Božjo, Mater Kristusovo! Ki
pa je nekomu bolj Zdravje bolnikov,
Po: A. Grünu drugemu bolj Pribežališče grešnikov,
nekomu bolj Roža skrivnostna, drugemu Mati brezmadežna in naprej
EVHARISTIJA in naprej po neskončnih litanijah
Jezus je z učencema »vstopil, da bi njenih podob.
ostal z njima« (Lk 24,29). To je po Pomladne zaljubljenosti v Boga, v
Luku smisel vstajenja: Jezus je z nami Marijo, v bližnjega, v oddaljenega,
povsod, kamor gremo, in ko se usta- skratka: v stvarstvo, ti želim v tem
vimo, obeduje z nami. Evharistija je mesecu šmarnic oziroma ljubezni.
kraj, kjer se srečamo z Jezusom.
Gregor Čušin, Ognjišče 5/2010
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NEDELJA * 3. VELIKONOČNA * Florijan, muč.

* devetdnevnica * šmarnice

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

ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
POLZELA 19.00 … za

+ Frančiško, Ferdinanda, Martino BLAGOTINŠEK
žive in rajne gasilce (sodel. gasilcev) maš.: J.K., L.S.
+ Ljudmilo FLORJANC
* maš.: J.B., J.K.
+ Marjana PIŽORNA (obl.)
svetost in zvestobo birmancev * m.: škof Stanislav

PONEDELJEK * Gotard, menih, škof * Angel, r., m.

* devetdnevnica * šmarnice

05. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za + Braneta PANČURJA (obl.)

ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost, devetdnevnica
POLZELA 19.00 … za + Marijo HAðIĆ (obl.) in Slavka

TOREK * Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov

* devetdnevnica * šmarnice

06. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost, devetdnevnica
POLZELA 19.00 … za + Žorža GROSA (obl.)

… za + Antonijo ŠUSTER, Miro ŽOHAR,
Konrada GRADIČ
* maševala:

SREDA * Gizela, opatinja * Flavija Domitila, muč.

J.R., J.K.

* devetdnevnica * šmarnice

07. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za + Marico KOTNIK ŠIPEC

ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost, devetdnevnica
POLZELA 19.00 … za + Jožefo, Marijo, Jurija SITAR, 2 Barbari RAMŠAK

ČETRTEK * obletnica posvetitve ljubljanske stolnice

* devetdnevnica * šmarnice

08. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost, devetdnevnica

POLZELA 19.00 … za + Dominika PIRNAT in Štefko HRIBAR

PETEK * Izaija, prerok * Marija Terezija Jezusova, r.u.

* devetdnevnica * šmarnice

09. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … za + Jožeta BRINOVEC in starše
POLZELA 19.00 … za + Ivanko PIREC (1. ob.)

SOBOTA * Job, svetopisemski mož * Trsatska M.B.

* devetdnevnica * šmarnice

10. 05. 2014 ANDRAŽ 18.00 … šmarnična pobožnost
POLZELA 19.00 … za + Tilko (obl.) in 2 Karla ZAVRŠNIK

… za + Stanka TAVČARJA

* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA * 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA - BIRMA
11. 05. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane

ANDRAŽ 8.30 … za + Ivana GLUŠIČA, vse DOMNETOVE
… za + Angelo PRAPROTNIK (obl.)
* maš.: J.R., J.K.
POLZELA 10.00 … v čast Svetemu Duhu za birmance
… za + Marjana NÓVAKA
* maš.: škof Stanislav, L.S.

OBVESTILA - VABILA

To nedljo, 4. maja ob 9. uri bo v Andražu maša za gasilce. God sv. Florjana.
To nedeljo, 4. maja, krščena Maj Z.,
Gotovlje in Eva Z., Zalog. Čestitke!
To nedeljo, 4. maja bo poleg rednih sv.
maš še izredna in sicer ob 19. uri na
Polzeli. Daroval jo bo škof Stanislav,
potem, ko se bo ob 18.30 srečal z birmanci. Zaželen je seveda tudi obisk
staršev, botrov, vseh drugih vernikov.
Od 18.30 naprej bo tudi priložnost
za sv. spoved!
To nedeljo, 4. maja se prične teden
molitve za duhovne poklice. Glavno
sporočilo iz naslova: Živa občestva
- pot duhovnih poklicev. Molimo!
Vsi dnevi tega tedna bodo
zaznamovani z molitvijo za
birmance v devetdnevnici;
- do petka andraški v Andražu ob 18. uri, polzelski
na Polzeli ob 18.30, v soboto pa vsi
skupaj na Polzeli ob 18.30.

DUHOVNI POKLICI

11. maja, ko obhajamo
Nedeljo Dobrega pastirja in Svetovni dan
molitve za duhovne poklice, bo v naši
stolnici Škofijsko molitveno srečanje
za duhovne poklice. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16. uri pa somaševanje.
Molitveno uro bodo oblikovali člani
MZDP iz dekanije Braslovče, pri somaševanju pa bo sodelovanje s petjem
vodila mladinska glasbena skupina
»Luč« iz župnije Šmarje pri Jelšah.
Po bogoslužju bo na trgu pred stolnico
pogostitev in prijateljsko srečanje, nato
pa v stolnici pogovor o duhovnih poklicih, ki ga bodo skupaj s škofom vodili
bogoslovci in animatorji MZDP.
MOLITEV OB BIRMI

Pridi Sveti Duh,
v naše župnije,
v naše hiše, v naše družine,
v naše oči, v naša srca.
Brez tebe beremo knjige,
a ne postanemo modri,
Ta teden se bo nadaljevala šmarnična brez tebe se dolgo pogovarjamo,
pobožnost. Molitve oz. sv. maše ob a se ne zedinimo.
delavnikih bodo ob 18. uri v Andražu Brez tebe vidimo le številke in primere.
in ob 19. uri na Polzeli. V ponedeljek Brez tebe nas tehnika uničuje.
in sredo bosta na Polzeli sv. maši tudi Brez tebe postanejo cerkve muzeji.
ob 7. uri. Vsak dan litanije.
Brez tebe postaja molitev klepet.
V nedeljo, 11. maja bo v Andražu sv. Brez tebe bo otrpnil naš nasmeh.
maša prej kot običajno. Ob 8.30.
Naša praznina kriči po tvoji polnosti!
V nedelja, 11. maja ob 10. uri bo na
Polzeli slovesnost sv. birme. Zakrament potrditve v veri bo prejelo čez
sto birmancev iz andraške in polzelske župnije. Slovesnost bo opravil
škof, dr. Stanislav Lipovšek.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V župniji Sv. Andraž: Zabukovnik, Dobrič 21; Gaberšek, Dobrič 27; Gaberšek,
Dobrič 25. Na Polzeli: Ločica.

