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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
V templju je našel prodajavce
volov in ovac
in golobov in menjavce,
ki so tam sedeli.
In naredil je iz vrvi nekak
bič in vse izgnal iz templja,
ovce in vole;
menjavcem je raztresel
denar in prevrnil mize,
prodajavcem golobov
pa je rekel:
»Spravite to proč,
in iz hiše mojega Očeta
ne delajte tržnice!«
(Jn 2, 14-16)

Učenik in Mesija, danes smo se srečali
v templju. Tvoj bič je udarjal na vse
strani, ko si nas izganjal iz svetišča.
Predrzno smo ti zrli v obraz z navlako
zavisti v srcu, ker si prepoznal našo
preračunljivost. Ukrotil si nas z
odločno besedo o porušenem in na
novo zgrajenem templju.
Prepoznali smo te.
Zdaj se vračamo
v svetišče in se
ti zahvaljujemo,
da si bil do
zadnjega z nami.

... V življenju starodavnih prerokov
poznamo dejanja, ki jih imenujemo
preroška znamenja. Neke vrste preroško znamenje naredi tudi Jezus v
današnjem evangeliju. Odlomek, kako
Kristus očisti tempelj, evangelist Janez, v nasprotju z drugimi evangelisti,
postavi na začetek Jezusovega javnega delovanja. Tako ta dogodek pokaže
na konec Jezusovega delovanja: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom
postavil« (Jn 2,19).
Odlomek se začne z besedami: »Bližala se je judovska velika noč«. Jezus
pokaže na cilj svojega življenja, ki je
velika noč, ko bo v trpljenju in smrti

porušeno njegovo telo; govoril je
namreč »o templju svojega telesa«.
Kristus na svojo prvo veliko noč v
javnem delovanju pokaže na svojo
zadnjo veliko noč, zaradi katere je
prišel na svet, ko bo »postavljen« nov
tempelj, njegovo poveličano telo po
vstajenju.
V vseh kulturah je tempelj (svetišče)
predstavljal točko, ki je povezovala
nebo in zemljo, človeka in Boga.
Okrog svetišča so se razvila naselja.
Pomislimo na stare templje in srednjeveške katedrale, okrog katerih
so nastala mesta. Stolne cerkve so
središče mesta, podružnice na hribčkih pa so os pokrajine. Ta svetišča
so postala simbol tiste resničnosti,
ki daje življenju smisel. Ljudem so
sporočala, da ima življenje središče,
okoli katerega se vrti, in cilj, proti
kateremu gre. Brez cilja ni smisla in
življenje se iz romanja, kjer ima
življenje cilj, spremeni v tavanje brez
smisla.

DOBRODELNOST

Škof dr. Stanislav Lipovšek nam piše:
»... Kot veste je bil sprejet nov zakon
o družini, ki je v popolnem nasprotju
z naukom naše Cerkve. Vabim vas, da
ne obupamo, ampak se z molitvijo in
konkretnimi aktivnostmi zavzamemo
za vrednoto družine in pravice otrok. V
ta namen vas vabim, da danes po maši
podpišete pobudo, da vsi državljani na
referendumu odločamo o tem, kako naj
bosta zakonska zveza in družina opredeljena. V upanju, da boste to prošnjo
sprejeli z razumevanjem vam in vašim
domačim želim Božji blagoslov.«
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 nedeljo, 15. marca ob 16. uri bo v
Preboldu dobrodelni koncert »Pesem
Zdi se mi prav pomenljivo, da je v staršem«. Cena vstopnice je 8 €. Na
našem času toliko nesmisla življenja, razpolago so v župnišču Prebold in v
toliko nezadovoljnosti z njim in toliko cvetličarni Jerman ter ob koncertu.
stisk. V današnji arhitekturi je človek V nedeljo, 22. marca ob 17. uri bo v
to pokazal tako, da je v središče mesta Športni dvorani na Polzeli Dobrodelni
postavil borzo, v središče tedna (ne- koncert za Županov sklad. Vstopnice!
deljo) pa nakup v velikih trgovskih
središčih. Današnji človek je tako ŠKOFJELOŠKI PASIJON - TERMINI
»nevezan«, da je postal že osamljen,
Tiha sobota, 21. marca ob 20. uri.
zapuščen in brezciljen.
Tiha nedelja, 22. marca ob 16. uri.
Zato pa stopimo mi h Kristusu, živemu Cvetni petek, 27. marca ob 18. uri - š.p.
kamnu, in se zavežimo z njim, dajmo Cvetna sobota, 28. marca ob 20. uri.
se »vgraditi v duhovno stavbo«. Okle- Cvetna nedelja, 29. marca ob 16. uri.
nimo se Kristusa, edinega pravega Velikonočni poned., 6. aprila ob 16. uri.
središča, in ga prosimo, naj postane Bela sobota, 11. aprila ob 20. uri.
Bela nedelja, 12. aprila ob 16. uri.
os našega življenja.

08. 03. – 15. 03.

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.

PONEDELJEK * 9. 3. 2015

* Frančiška Rimska, redovnica

POLZELA 7.00 … za + Karolino JAZBEC (1. obl.)

TOREK * 10. 3. 2015

* 40 mučencev iz Armenije * Makarij Jeruzalemski

spomin na POLZELA 18.00 … za + Franca URATNIKA (obl.), vse TOMAŽEVE
… za + Marijo OŽIR
* maš.: J.V., J.K.

+ Adolfa Vo laska

SREDA * 11. 3. 2015
POLZELA 7.00
1

križev pot

* Benedikt, škof * Sofronij, škof

POLZELA 7.30 … za + Marijo ANDREJC in vse ROJŠEKOVE
… za + Martina (obl.) in Marijo STEINER
… za + Betko PIŽORN (obl.)
* m.: J.R., J.V., J.K.

ČETRTEK * 12. 3. 2015

* gregorjevo * Inocenc I., papež * Justina, dev.

POLZELA 18.00 … za + Milana TERGLAVA in ŠPRONGOVE
… za + Janeza BLAGOTINŠKA
* maš.: J.V., J.K.

PETEK * 13. 3. 2015

* + * Leander Seviljski, menih, škof * Kristina, muč.

ANDRAŽ 16.30 ANDRAŽ 17.00 … za + Antona, Angelo in Franca TOMINŠEK
POLZELA 17.30

…
križev pot POLZELA 18.00 …
…
…

za
za
za
za

SOBOTA * 14. 3. 2015
ANDRAŽ 17.00 …
POLZELA 18.00 …
…
…

za
za
za
za

+
+
+
+

Ivana in Heleno ZABUKOVNIK
* m.: J.V., J.K.
Kristino NOVAK in vse JUŽNOVE
Marijo (obl.) in Filipa OCVIRK
Dragico TURKUŠ (8. dan)
* maš.: J.V., Š.D., J.K.

* Matilda, kraljica * Pavlina, redovnica
+
+
+
+

Amalijo in Ferdinanda BLAGOTINŠEK
Zvonka (o.), Marijo TURNŠEK, starše LEŠNIK, sorod.
Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIK
Ivana CVIKLA
* maš.: J.V., Š.D., J.K.

NEDELJA * 15. 3. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za
za

* 4. POSTNA * Ludovika de Marillac, red.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Štefana, Marijo in Vinka BLAGOTINŠEK
+ Friderika ZABUKOVNIKA
* m.: Š.D., J.K.
+ Mihaela (obl.) in Kristino SATLER
2 + Ivana, Elo, Jožeta ŽIVORTNIK, Stanislava RIBIČA
+ Tilčko in Ivana ŽOLNIR
+ Miciko RAKUN
* maš.: J.R, J.V., Š.D., L.S.

OBVESTILA - VABILA

RAZNO

V sredo, 11. marca ob 19. uri bo sre- Malteška pomoč Slovenija želi okrepiti
čanje članov Župnijske karitas Andraž svoje vrste z mladimi močmi. V ta namen pripravlja informativno srečanje,
in Župnijske karitas Polzela.
ki bo v četrtek, 12. marca ob 18.30 v
V četrtek, 12. marca ob 19. uri bo v gradu Komenda na Polzeli in vabi vse
župnišču na Polzeli srečanje zakonske animatorje 'Otroških malteških dneskupine!
vov', oratorijev, skavte in skavtinje, pa
Pobudo papeža Frančiška: "24 ur za tudi druge, da se srečanja udeležijo.
Gospoda" (adoracija z možnostjo Vodila ga bosta kancler SMVR vitez
spovedi), bo uresničila tudi celjska Marko Kunstelj in poveljnik Malteške
škofija. 24 urno čaščenje Najsvetej- pomoči vitez Martin Pereza.
šega bo v celjski stolnici v petek, 13. V petek, 13. marca ob 18.30, bo v mali
in soboto, 14. marca. Oblikoval se bo dvorani Kulturnega doma na Polzeli
seznam za »molitveno dežurstvo«.
otvoritev razstave »Žena - mati'. Gre
(cescenje@gmail.com).
za dela likovnikov KUD Polzela in
V nedeljo, 15. marca ob 9. uri bo v KD Andraž. Na ogled bo do 20. marca.
Andražu sveta maša za kmetovalce V soboto, 14. marca ob 15. uri bo pri
in traktoriste, ob 10. uri pa blagoslov pokopališču v Andražu prireditev 'Dan
traktorjev in kmetijske mehanizacije. slovensko-ameriškega prijateljstva in
V nedeljo, 15. marca ob 15. uri bo v zavezništva'. Kultura in družabnost.
Marijini cerkvi v Celju molitvena Hortikulturno društvo pripravlja
ura za duhovne poklice, ki jo organi- predavanje na temo: Osnova semezira in vodi dekanija Žalec. Ob 16. uri narjenja za domačo rabo. Predavala
bo sv. maša. Prisrčno vabljeni.
bo g. Majda Temnik predavateljica
biodinamike, zeliščarstva, semenarROMANJE
stva in še marsikaj. Predavanje bo v
Na znameniti Škofjeloški pasijon bo ponedeljek 9. marca ob 17 uri v mali
v ponedeljek, 6. aprila, predvidoma dvorani kulturnega doma. Vabljeni!
ob 13.15, tudi iz našega konca peljal
posebni avtobus. Cena vstopnice in Ein Karem, stičišče generacij Škofijske
prevoza 21 € za prizorišče C, D; 28 € karitas Celje vabi v prostore Škofijza prizorišče A. Informacije in prijave: skega doma Vrbje, Žalec: v ponedeljek,
9. marca ob 17. uri na kuharski tečaj
Vilma Tekavc, 040 728 217.
(Helena Golob); v sredo, 11. marca od
SKRB ZA CERKEV
8.30 do 10.00 na tečaj italijanščine
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. (Elvis Mahnič); v četrtek, 12. marca ob
Andraž: Kasesnik, Dobrič 22; Meklav, 18.30 na katehezo 'Gospodova moliDobrič 24 Polzela: Breg pri Polzeli. tev Očenaš (Matej Pirnat); v četrtek,
12. marca ob 9.00 na tečaj pletenja
Več na strani 2. košar (Franc Hrastnik).

