Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
1. marec

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Njegova oblačila so
se zasvetila silno bela
kakor sneg;
tako ne zna beliti
noben belivec na zemlji.
Prikazal se jim je
Elija z Mojzesom in oba sta
se z Jezusom razgovarjala.
In naredil se je oblak
ter jih obsenčil,
iz oblaka pa je prišel glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«
(Mr 9, 3-4.7)

Gospod neba in zemlje, radi bi šotorili
pri tebi, ožarjeni s tvojo belino.
Žeja nas po spremenjenosti,
da bi z nas odpadla teža
trde prikovanosti na zemljo.
Povedi nas na samoten kraj,
spregovori nam iz oblaka.
Naše srce je pripravljeno,
očiščeno v kesanju
in spokorjeno.
Zahvaljujemo se ti
za milost svetega obhajila.
Ostani vekomaj z nami.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Sklepni stavek današnjega evangelija,
ko Kristus učencem naroči, »naj nikomur ne pripovedujejo tega, kar so
videli« na gori, »dokler Sin človekov
ne vstane od mrtvih« (Mr 9,9), najbrž
ne preseneča samo mene. Zakaj Kristus prepoveduje govoriti o dogodkih,
povezanih z njim, ko pa na koncu
Markovega evangelija učencem celo
zapove: »Pojdite po vsem svetu in
oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15). Ni zanemarljivo
dejstvo, da Kristus to naroča učencem
po veliki noči, potem ko je trpel, umrl
in vstal in so apostoli bili »temu priče«

(Apd 2,32). Ko so prišli z gore, pa so
bili učenci nad Jezusom navdušeni.
Pomislimo samo na Petra, ki je hotel
kar na gori postaviti tri šotore.
Toda navdušenost ni dovolj za govorjenje o Jezusu. Ne, o Kristusu lahko
prav govori samo tisti, ki je priča
velikonočnih dogodkov. Trije učenci
so videli poveličanega Kristusa in zrli
so njegovo slavo. Videli so njegova
»nadvse bela« oblačila. »Beli« Kristus
nas spominja na Sina človekovega,
na Odrešenika, kakor ga je opisal
prerok Danijel. Nevarno je, da bi
kdo govoril o Kristusu samo v luči
poveličanja, ne da bi se zavedal, da
je ta sad trpljenja in smrti. Od tod
Jezusova prepoved govorjenja o
dogodku na gori. O tem doživetju
bodo lahko govorili samo po veliki
noči in v njeni luči.
Markov evangelij in današnji odlomek nas vabita k branju in pregledu
Kristusovega življenja v luči oznanila
umrlega in vstalega Kristusa. Vabi
pa nas, da tudi na svoje življenje pogledamo v luči poveličanja. Na vse
napore, na vse žrtve, na življenje
sploh moramo gledati v velikonočni
luči. Tudi na naše postne odpovedi
moramo gledati z vidika velike noči.
Ne smemo krščanskega pogleda na
življenje enačiti s pogledom trpljenja.
Prav tako ga ne moremo zožiti na
idilično pot brez naporov ali trpljenja.

POVELIČANJE.

Na gori je bilo Jezusovo telo spremenjeno in razsvetljeno.
Takšno je moglo postati, ker je bilo
poprej spokorjeno. Pred začetkom
svojega javnega delovanja se je namreč Jezus 40 dni postil in pokoril v
puščavi. Jezus svojega telesa ni mučil
in pokoril zato, ker bi ga podcenjeval,
zavračal ali preziral, saj se je hote
učlovečil v telesu. Dobro se je zavedal,
da je človeško telo Božja umetnina,
toda naučil nas je, da mora telo človeku služiti, ne pa gospodovati nad
njim. Nobeno premagovanje telesnih
želja ni prijetno, vendar le tako premagovanje prinaša veselje in razsvetljenje duha. Zato so ljudje, ki imajo
svoje telo v oblasti, umirjeni, veseli,
razsvetljeni, spremenjeni. Tako veselje
prinaša zmaga nad telesom, saj se
čutijo zmagovalce.

Vladati nad telesom, premagovati
strasti dejansko pomeni: biti z Jezusom na gori, biti zmagovalec, vesel,
spremenjen in razsvetljen. To pomeni
tudi prejeti pohvalo nebeškega Očeta,
da ima veselje nad takim človekom.
Dokončno spremenjeni in poveličani
bomo v nebesih, nekaj tega poveličanja pa doživljamo že sedaj, če smo
sposobni slediti Jezusu v puščavo in
iti z njim na goro. Popuščati telesu
Z današnjim evangelijem Kristus ne pa pomeni biti poražen. Danes je na
želi spremeniti samo pogleda učencev, svetu tako malo pravega, notranjega
ki so bili z njim na gori, ampak pogled veselja prav zato, ker je preveč tovrstnih poražencev.
učencev vseh časov.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

J. Kužnik, V Marijini šoli

01. 03. – 08. 03.

NEDELJA * 1. 3. 2015
PRVA

* 2. POSTNA * Albin (Zorko), škof * Feliks III. pp.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Andreja KUŽNIKA (obl.) in vse + UČAKARJEVE
… za + Pavla, Antonijo, Alojza, Marijo MAVER
in vse + JURJEVČEVE
* m.: Š.D., L.S.
POLZELA 10.30 … za + Ivanko in Franca DROBEŽ
… za + Štefko PLAZNIK (30. dan)
… za + Jožeta JELENA
* maš.: J.B., Š.D., J.K.

PONEDELJEK * 2. 3. 2015

* Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja

POLZELA 7.00 … za + Jožeta KORŽETA (obl.)

TOREK * 3. 3. 2015

* Kunigunda, kraljica * Marin in Asterij, mučenca

POLZELA 18.00 … za + Marijo in Albina TERČAK (obl.)
… za + Maksa in Ivanko KRESNIK
… za + Jožefa PENCLJA (8. dan)

SREDA * 4. 3. 2015

* maš.: J.B., Š.D., J.K.

* Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež

POLZELA 7.30 … za + Faniko in Jožeta ZAGORIČNIK
… za + Antona ŠALAMONA
križev pot
POLZELA 7.00

ČETRTEK * 5. 3. 2015
PRVI

PRVI

ANDRAŽ 16.30 …
ANDRAŽ 17.00 …
…
POLZELA 17.30 …
POLZELA 18.00 …
…
…

* maš.: J.V., J.K.

* + * Fridolin, opat * Koleta (Nika), redovnica
pobožnost križevega pota, blagoslov z Najsvetejšim
za + Silvo in Rafka (obl.) ZABUKOVNIK
za božje varstvo in pomoč
* m.: J.R., J.K.
pobožnost križevega pota, blagoslov z Najsvetejšim
za + Kristino NOVAK in vse JUŽNOVE
za + Marka PALIRJA
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.B., Š.D., J.K.

SOBOTA * 7. 3. 2015
PRVA

* Hadrijan (Jadran), muč. * Olivija (Livija), muč.

POLZELA 18.00 … za + Ano in Marjana LAPUH
… za + Matildo EMERŠIČ (30. dan)

PETEK * 6. 3. 2015

* m.: J.R., J.K.

* Perpetua in Filicita, mučenki * Pavel, škof

ANDRAŽ 17.00 … za + Stanka BUKOVCA in vse GREBENŠEKOVE
POLZELA 18.00 … za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIK
… za + družino RIBIČ s Polzele
* maš.: J.B., Š.D., J.K.

NEDELJA * 8. 3. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za

* 3. POSTNA * Janez od Boga, r.u. * Blaženka

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ludvika, Marijo in Anico VERDEV
+ Nado GABERŠEK
* m.: Š.D., J.K.
+ Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA
+ Jožefa RIBIČA (30. dan)
+ Miha KOTNIKA
* maš.: J.R, Š.D., L.S.

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE

To nedeljo, 1. marca bo v vseh slovenskih župnijah izbor novih članov ŽPS.
Ob izhodu iz cerkve boste zato vzeli
posebne listke, na katere boste do
prihodnje nedelje napisali kandidate
iz svojega okolja, vasi oz. zaselka, za
katere menite, da bodo lahko največ
prispevali k uspešnemu delovanju
župnije. Upoštevajte zapisana navodila, kdo pride v poštev. Izpolnjene
liste prinesite v nedeljo 8. februarja
k maši in jih oddajte v pripravljeno
skrinjico. Za trud že v naprej hvala!

MAREC

V sredo, 18. februarja smo
stopili v postni čas pred
veliko nočjo. Ob sredah
zjutraj so na Polzeli in ob
petkih zvečer v Andražu in na Polzeli
pobožnosti križevega pota. Pridite!

Karitas Andraž (M. S.) in Rdeči križ
Andraž (M. B.) prodajajo danes, v nedeljo 1. marca, karte za Dobrodelni
koncert za Županov sklad, ki bo 22.
marca ob 17. uri na Polzeli. Cena 10 €.

Splošni: Da bi znanstveniki z
raziskovalnim delom iskali največje
dobro za celotno človeško osebo.
Misijonski: Da bi vedno priznavali
enkratno vlogo žena in njihov prispevek v življenju Cerkve.
Slovenski: Da bi vsi, ki smo krščeni,
posebno pa tisti, ki so se odločili za
Bogu posvečeno življenje, premagovali skušnjave telesnosti in posvetnosti.
DOBRODELNOST

Karitas Petrovče vabi v ponedeljek,
V četrtek, 5. marca bo na Polzeli po 2. marca ob 19.30 na 19. dobrodelni
sv. maši pred Najsvetejšim molitev koncert 'Z roko v roki', ki bo v Domu
za duhovne poklice. Vabljeni!
II. slovenskega tabora v Žalcu. Vstopnice tudi v polzelskem župnišču.
Petek v tem tednu je prvi v mesecu,
zato bo v Andražu in na Polzeli po- Skupaj s Koalicijo 'Za otroke gre' vas
božnost v čast Srcu Jezusovemu.
vabimo na shod 'Dan Ljubezni', ki bo
v torek, 3. marca, ob 16.30 v Ljubljani
ROMANJE
pred Državnim zborom. V prijetnem
Še ta teden se je mogoče prijaviti na vzdušju, z glasbeno kulturnim prograletošnje nadškofijsko postno roman- mom bomo pričevali o lepoti, pomenu
je, ki bo 20. in 21. marca po Dalmaciji: materinske in očetovske ljubezni ter
Split, Zadar, Pakovo selo ... Duhovni se zavzeli za srečno otroštvo.
vodja celjski škof, dr. Stanislav Lipov- RAZNO
šek. Cena 139 €.
Skavti bodo od 6. do 8. marca zbirali
SKRB ZA CERKEV
star papir. Ker bodo sredstva namenČiščenje in krašenje cerkve ta teden. jena sofinanciranju aktivnosti, lepo
Andraž: Jeromel, Andraž 61; Dobnik, prosijo, da jim pomagate in papir priAndraž 60/a; Satler, Andraž 59. nesete v zabojnik pri Aninem domu
v Preboldu oz. pokličite Vida Pesjaka.
Polzela: Breg pri Polzeli.

