Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
8. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa se je zvečerilo
in je sonce zašlo,
so prinašali k njemu
vse bolnike in obsedence
in vse mesto
je bilo zbrano pri vratih.
Ozdravil je mnogo takih,
ki so trpeli za
različnimi boleznimi, in
mnogo hudih duhov izgnal,
toda branil jim je o tem
govoriti, ker so ga poznali.
(Mr 1, 32-34)

Zahvaljen, Gospod, za tvoje usmiljenje.
Ozdravljal si bolnike, izganjal hude
duhove in se v samotni jutranji uri
na samem pogovarjal z Očetom.
Zato te upamo prositi,
da ozdraviš tudi naše rane,
da prenočiš pri nas ...
Mi vsi smo kot Galilejci,
žejni tvoje blagovesti.
Odpiramo ti vrata
svojega doma,
povečerjaj z nami
kruh in vino
z okusom velike noči.
B. Golob.

V današnjem evangeliju beremo, da
si je celo Kristus vzel čas zase. Ves dan
je naporno delal. Ozdravljal je bolnike
in izganjal hudobne duhove. Vsi so
iskali stika z njim: »Vse mesto se je
zbralo pred vrati.« Bilo je nevarno,
da se uniči. Sredi poročila o veliki
dejavnosti beremo: »Navsezgodaj,
ko je bilo še čisto temno, je vstal, se
odpravil ven na samoten kraj in tam
molil.« Predvidevamo, da se je Kristus umaknil, da bi si pridobil »izgubljeno energijo«. Predvsem pa, da je
molil, kakor izrecno poroča evange-

lij, in tako ohranil najpomembnejšo
stvar: stik z Očetom.

LOKOSTRELEC.

Neki lovec je videl svetega
puščavnika Antona, kako
se je preprosto pogovarjal
s svojimi učenci. Pohujševal se je, kajti
menil je, da je meniško življenje napor, ne pa prijeten klepet. Sveti mož
je bral lovčeve misli. Moža je poklical
k sebi in mu dejal, naj napne lok. Lovec ga je ubogal. Opat ga je prosil, naj
lok še bolj napne. Mož ga je še enkrat
brez besed ubogal. Ko pa mu je puščavnik še tretjič ponovil, kaj naj stori,
se je lovec uprl: »Če lok preveč napenjaš, se zlomi.«
Najbrž ni bilo treba lovcu razlagati,
kaj mu je hotel svetnik povedati. Menim, da se je lovec takoj, ko je izrekel
zadnji stavek, ugriznil v jezik, saj je
spoznal, kako nespametno je sodil
puščavnika. Če preveč naprezamo
lok našega življenja, če preveč delamo,
se izpostavljamo nevarnosti, da se ta
Morda se komu zdi molitev sebično lahko zlomi. Psihiatri in psihologi bi
dejanje: umakneš se pred naporom znali veliko povedati, kako današnji
in pred drugimi ljudmi. Drugim se zdi človek preveč napenja svoj lok, zato
beg pred stvarnostjo ali izogibanje se marsikatero življenje zlomi. Koliko
dolžnostim. Tudi to lahko postane živčnih bolezni, koliko nevroz in demolitev, a za Kristusa tega ne moremo presij izvira iz tega napenjanja loka.
reči. Zanj je bila stik z Očetom. Moli
pred važnejšimi dogodki: preden iz- V vseh družbah so bila praznovanja
bere učence, preden ozdravlja, preden in prosti čas obdobja, ki so dajala
gre v trpljenje ... Zanj molitev ni beg smisel življenju. Morda naša družba
pred stvarnostjo. Stik z Očetom v trpi za nesmislom bivanja prav zato,
molitvi mu je pripomogel k pravemu ker ne zna več praznovati in počivati.
stiku z ljudmi. Če ima kakšen vernik Ker ne zna več popustiti loka. Pravnapačen odnos do ljudi, lahko posu- zaprav, ker ne zna več pravilno pomimo, da ima napačen odnos do Očeta pustiti loka.
v molitvi.
B. Rustja
B. Rustja
S tem je Jezus tudi nam zapustil zgled
molitve. Pokazal pa nam je še eno
razsežnost, na katero številni ljudje
današnjega časa pozabljajo: stik z
Očetom, ki ga vzpostavljamo v molitvi.
Saj si vzamejo čas za počitek, celo več
tednov. Gredo na smučanje v Avstrijo
in na morje na eksotične otoke. Ljudje
si želijo odpočiti telo. Lepo in prav,
a za svojega duha ne poskrbijo. Njihovo srce se ne odpočije, njihova
duša se ne napoji. Takih ljudi se ne
sprašuje, ali so med dopustom kdaj
molili. Menijo, da je prosti čas za to,
da s počitkom okrepiš telo. Ob nedeljah počnejo vse, samo k maši ne
gredo. Ali se bo duh kar sam dvignil?
»Če je telo slabotno, se lahko nasloni
na duha, toda če je duh slab, na kaj
se bo naslonil?« pravi judovska modrost. Prosti čas je priložnost, ko poskrbimo tudi za duha, saj bomo tako
koristili tudi svojemu telesu.

08. 02. – 15. 02.

NEDELJA * 8. 2. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za

* 5. MED LETOM * Hieronim Emilijani, r.u.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana in Apolonijo JELEN
+ Marijo ANDREJC in ROJŠEKOVE
+ Ivanko VAŠL (obl.), Ivano, vse TAVČARJEVE
+ Ivana BLATNIKA
+ Matildo EMERŠIČ (ob pogrebu)
* J.B., Š.D., J.K., L.S.

PONEDELJEK * 9. 2. 2015

* Apolonija (Polona), devica, mučenka

POLZELA 7.00 … za + Štefko PLAZNIK (8. dan)

TOREK * 10. 2. 2015

* Sholastika, devica, redovnica * Viljem Veliki, pušč.

POLZELA 17.00 … za + Rozalijo in Andreja KORBER
… za + Antonijo HRAŠAR
… v čast Svetemu Duhu

SREDA * 11. 2. 2015

* maš.: J.B., Š.D., J.K.

* Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov

POLZELA 7.00 … za + Marijo in Martina HRUŠOVAR
… za + Marico CIZEJ

ČETRTEK * 12. 2. 2015

* maš.: Š.D., J.K.

* Humbelina, redovnica * Evlalija, mučenka

ČEŠČENJE POLZELA 7.00 … za zdravje
SRT
POLZELA 17.00 … za + Ludvika JERŠIČA in vse + JERŠIČEVE
… za + Alojzijo KORBER (30. dan) in Rudolfa

… za + Jožeta JELENA
… za + Matildo EMERŠIČ (8. dan)

PETEK * 13. 2. 2015

* m.: J.R., Š.D., J.K., G.D.

* Jordan Saški, redovnik * Kristina Spoletska, vdova

ČEŠČENJE POLZELA 7.00 … za + Janeza CUKJATIJA
SRT
POLZELA 17.00 … za + Ivana BLAGOTINŠKA (30. dan)

… za + Roberta LEKŠETA
… za + Helena VRABIČ (30. dan)
… v zahvalo

SOBOTA * 14. 2. 2015

* maš.: M.Š.

* maš.: J.R., Š.D., J.K., D.S.

* Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec

ANDRAŽ 16.00 … za + SMREČNIKOVE
POLZELA 17.00 … za 2 + Cirila in Frančiško PRAPROTNIK
… za + Minko in Ladka KOŠEC
* maš.: J.R., J.K.

NEDELJA * 15. 2. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za

* 6. MED LETOM * Klavdij, redovnik

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana, Jožeta, Frančiško, vse ZAJČEVE
2 + Maksa DREV in vse ZG. KOŠKOVE * m.: J.R., J.K.
+ Vincenca, Angelo in ostale ZAGORIČNIKOVE
+ Vinka HRIBERNIKA, BOVHATOVE, Danico KRAMARŠEK
+ Marijo PIHLER
* maš.: J.B., Š.D., L.S.

OBVESTILA - VABILA

V torek, 10. februarja, ob 18. uri bo v
dvorani Aninega doma v Preboldu
predavanje - pričevanje Lidije in
Antona Drobniča: »Abel že več let
sprašuje svojega brata Kajna: Kaj sem
ti storil?« (Po 2. svetovni vojni je bilo
v Marija Reki pobitih okr. 2500 ljudi).
V četrtek, 12. februarja ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.

DUHOVNE VAJE

Od ponedeljka, 16. do torka, 17. februarja bodo v Domu sv. Jožefa Celje
ministrantske duhovne vaje. Pričetek
v ponedeljek ob 9. uri in sklep v torek
s kosilom. Vodil jih bo: novomašnik
Marko Rakun. Prijave do 13. februarja na 059-073-800 ali info@jozef.si.
ROMANJE

Letošnje nadškofijsko postno romanRadio Ognjišče in Misijonsko središče je bo 20. in 21. marca po Dalmaciji:
Slovenije vabita na Pustno sobotno Split, Zadar, Pakovo selo ... Duhovni
iskrici, ki bo v Športni dvorani OŠ Aloj- vodja celjski škof, dr. Lipovšek. Cena
zija Šuštarja v Šentvidu nad Ljubljano, 139 €. Prijave do 9. marca.
v soboto, 14. februarja, ob 12. uri! IZ STATISTIKE 2014 - RAZNO:
Vstopnine ne bo, darovi za krofe bodo
V prejšnji številki Oznanil je bila nanamenjeni šoli na Madagaskarju.
povedana objava vseh 571 mašnih
SKRB ZA CERKEV
namenov, ki so bili v letu 2014 oddani
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. raznim duhovnikom. Zaradi pomanjV Andražu: Klemenčič, Andraž 24; kanja prostora na tem mestu jih lahko
najdete na župnijski spletni strani.
Sitar, Andraž 22. Na Polzeli: Založe.
CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT 2015 - POLZELA
ČETRTEK, 12. februarja:
7.00 ................................. maša
8.00 - 9.00 ..................
molitvena ura:
9.00 - 10.00 ..................
molitvena ura:
10.00 - 11.00 ..................
molitvena ura:
11.00 - 12.00 ..................
adoracija v tišini:
13.00 - 15.00 ..................
molitev:
15.00 - 16.00 ..................
molitev:
16.00 …………................
maša v Šeneku:
17.00 ................................
maša

Podvin pri Polzeli
Polzela - okolica
Breg pri Polzeli
vsi
veroučenci (po šolskem pouku)
Šenek (oskrbovanci v domski 'kapeli')
g. Janez Bračun

PETEK, 13. februarja:
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18.15

................................
- 9.00 ..................
- 10.00 ..................
- 11.00 ..................
- 12.00 ..................
- 15.00 ..................
- 16.00 ..................
- 17.00 ..................
................................
- ......... ..................

maša
g. Mirko Škoflek, dekan
molitvena ura:
Založe
molitvena ura:
Orova vas
molitvena ura:
Polzela - center
adoracija v tišini: vsi
molitev, spoved:
veroučenci (po šolskem pouku)
molitvena ura:
Karitas
molitvena ura:
Ločica ob Savinji
maša, zaključek
g. Drago Svetko
slavljenje pred izpostavljenim Najsvetejšim

