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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je drugi dan
velika množica,
ki je bila prišla na praznik,
slišala, da prihaja Jezus
v Jeruzalem,
so vzeli palmove veje,
mu šli naproti in klicali:
»Hozana,
blagoslovljen, ki prihaja
v Gospodovem imenu,
kralj Izraelov!«
(Jn 12, 12-13)

Slavimo te s palmovim zelenjem,
pojemo ti hvalnice, v trumah hodimo
za teboj, pričakujoč, da nas pokličeš
iz groba kakor prijatelja Lazarja.
Osličji mladič, na katerem jezdiš,
se oglaša z mehkim glasom.
Jeruzalem je ves
prazničen in ne sluti
velikega petka.
Bodi zahvaljen,
da smemo biti
ob tebi in ti tudi
mi vzklikati:
Hozana!
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

»Cvetna nedelja Gospodovega trpljenja« – tako najdemo zapisano v
bogoslužnih knjigah Cerkve. S cvetno
ali oljčno nedeljo stopamo v veliki
teden, ki pomeni vrhunec cerkvenega
leta. Slednji pa bo doživel vrh v svetem tridnevju, ko se bomo spominjali
Kristusovega trpljenja in smrti.
Nekateri v Cerkvi izredno poudarjajo
trpljenje, drugi pa prav zato očitajo
kristjanom, da smo vera trpljenja in
smo pravzaprav neke vrste sadisti,
ker toliko premišljujemo trpljenje
Jezusa Kristusa. Seveda kristjani ne
premišljujemo Kristusovega trpljenja

kot takega, ampak za njim gledamo
in občudujemo Kristusovo ljubezen.
Kristus nas tako ljubi, da gre za nas
v trpljenje. Kristjani ne poudarjamo
trpljenja, ampak ljubezen. Njegova
ljubezen se ne ustavi niti pred križem:
»Ker je vzljubil svoje, jim je izkazal
ljubezen do konca«. »Kristus nam
razodeva, da je trpljenje sestavni del
ljubezni. Kdor ljubi, prej ali slej trpi.
Pa vendar nas prav ljubezen prepriča
o smislu trpljenja in o tem, da ga moramo preoblikovati« (Pričevanje sv.
ikon). Kristusova ljubezen do ljudi
je bila križana. Vsaka ljubezen, če je
prava, bo morala po Kristusovi poti,
morala bo stopiti na križ – ali pa ni
pristna. Zavedati se moramo, da bo
tudi naša ljubezen v nekem trenutku
morala stopiti na križ. Pomislimo
samo, kolikokrat je križana zakonska
ljubezen! Kolikokrat materinska oziroma starševska! Kolikokrat duhovnikova dušnopastirska ljubezen!
Pravzaprav ljubezen postane res
prava šele, ko stopi na križ!
Po Kristusovi daritvi na križu trpljenje
in žrtev nista več sama sebi namen.
Odrešenik je iz ljubezni trpel. Vemo
pa, da je to, kar je privzeto v ljubezen,
iztrgano smrti (prim. 1 Kor 13,8).
»Zato ga je Bog povzdignil nad vse
in mu podelil ime, ki je nad vsakim
imenom«. Ker ljubezen ostane, ko vse
drugo mine, je Kristusovo trpljenje
odrešilno.

SVETA MAŠA

Evharistija je večni
spomin na zadnjo večerjo. Jezus nas
je pri zadnji večerji vzpodbudil: »To
delajte v moj spomin!«
Evharistija je vrh in središče vsega
zakramentalnega življenja, po njej
namreč vsak kristjan prejema zveličavno moč odrešenja na poti do krstne
skrivnosti, pri kateri je Kristus pokopan v smrt, do deleža pri vstajenju. V
tem zakramentu se namreč po Kristusovi volji stalno obnavlja skrivnost
daritve, in se je v njej Očetu daroval
na oltarju križa. To žrtev je Oče sprejel
in je v zameno za to popolno daritev
svojega Sina, ki je bil pokoren do smrti, da svoj očetovski dar, dar novega
nesmrtnega življenja z vstajenjem.
Sam sebe nam daje v dar pri sleherni
sv. maši, zato smo povabljeni, da ga
s čistim srcem vedno znova sprejemamo. Tako bomo po njegovi žrtvi
tudi mi nekoč deležni vstajenja.
UMIVANJE NOG

V Jezusovem času je obstajala navada,
da so gostom ob vstopu v hišo, služabniki umili noge. To seveda ni bilo
častno opravilo in so ga zato morali
opraviti najnižji med služabniki. Jezus
se je hotel ponižati prav na raven leteh in s tem nam je na naraven način
povedal nekaj pomembnega. Namreč,
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem da se veličina in dostojanstvo človeka
ne enačita z našim položajem v družbi,
z izobrazbo, s častnimi nazivi. Na Božji
Šola življenja je Božja šola. tehtnici ves naš prestiž, vsa naša ohoSprejeti je treba tudi udarce. lost in napuhnjenost nima nobene
(Franc Sodja) teže. Edina, ki velja, je ljubezen.

30. 03. – 05. 04.

PONEDELJEK * 30. 3. 2015

* Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof

POLZELA 7.00 … za + družini VOŠNJAK – PEČOVNIK
… za + Ivano KRAJNC (7. dan)

TOREK * 31. 3. 2015

* maš.: Š.D., J.K.

* Katarina Švedska, redovnica * Dionizij Palestinski

ANDRAŽ 9.00 … v dober namen
ANDRAŽ
… po maši molitev pred Najsvetejšim
ČEŠČENJE
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana Janija KRAJNCA in Antona REBERNIKA
SRT
POLZELA 19.00 … za + Frančiško IGRIŠNIK (obl.) in družino
… za + Vinka DERČA (obl.), vse + DERČA, KUNST, ŽAGAR
… za + Jožeta PENCLJA
* maš.: J. R., Š.D., J.K.

SREDA * 1. 4. 2015 * Rebeka
POLZELA 7.00 … za + Angelo KRIŽNIK (1. obl.)

ČETRTEK * 2. 4. 2015
PRVI

CELJE 9.00 …
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.30 …
…
…
…

PETEK * 3. 4. 2015
PRVI

G.OLJKA 15.00 …
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.30 …
POLZELA 20.30 …

pobožnost križevega pota
obredi velikega petka
obredi velikega petka
slavljenje in molitev ob božjem grobu
* VELIKA * Izidor Seviljski, škof, c.u. * Benedikt Niger

ANDRAŽ 12.00, 14.00, 16.00 – blagoslovi velikonočnih jedi
POLZELA 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 – blagoslovi velikonočnih jedi
ANDRAŽ 19.00 … za + Alojza PIŽORNA (obl.)
POLZELA 20.30 … za + Ivana JELENA
… za + Vlada SVETKA
* maš.:

NEDELJA * 5. 4. 2015
PRVA

* maš.: J.R., Š.D., J.K.

* VELIKI * + * Rihard (Riko), škof * Sikst I., papež

SOBOTA * 4 4. 2015
PRVA

* VELIKI * Frančišek Paolski, puščavnik

v zahvalo (krizmena maša)
v dober namen
za + Dragico TURKUŠ (30. dan)
za + Erno SMOLE (7. dan)
za duhovne poklice
po maši molitev za duhovne poklice

POLZELA 6.00 …
POLZELA 6.45 …
ANDRAŽ 8.30 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

Š.D., J.K.

* VELIKA NOČ * Vincencij Ferrer, duhovnik

vstajenjska procesija
za žive in rajne polzelske in andraške farane
vstajenjska procesija
za + Otmarja in Ano MAJHENIČ
za + Ivano in Franca BIZJAK
za + Jožeta in Marijo ROJNIK
za + Janeza CUKJATIJA
* maš.: J.B., Š.D., L.S.

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST

Humanitarna akcija na veliko soboto.
Vljudno Vas prosimo za solidarnost,
pomoč in sodelovanje. Če je mogoče,
V torek, 31. marca bo župnija Andraž prinesite v soboto, 4. aprila, ko bomo
v imenu metropolije častila SRT:
blagoslavljali dobrote za vaše družine
tudi kakšen dar za ljudi v stiski. Lahko
9.00 ………… sv. maša
10.00 – 11.00 češčenje (vsi)
je kaj domačega ali pa živila iz trgovine
14.30 – 15.00 češčenje (veroučenci) (z daljšim rokom trajanja). V andraški
15.00 – 17.00 adoracija v tišini
in polzelski cerkvi bosta posebni mesti
17.00 – 18.00 češčenje, spoved (vsi) za odložitev teh darov. Hvala!
18.00 ………… sv. maša in sklep
Sveče, ki jih bomo v soboto, 4. aprila
V torek, 31. marca ob 18. uri bo v rabili pri obredu velikonočne vigilije,
Novem kloštru duhovna obnova za bosta Župnijski karitas Andraž in Polzela ponujali pred cerkvama. Darovi
gospe in dekleta.
zanje bodo šli v dobrodelne namene.
V sredo, 1. aprila dopoldne bo na PolDarovi, ki jih boste pustili ob 'božjem
zeli obisk bolnikov po domovih.
grobu' (pred in po blagoslovu jedil v
V četrtek, 2. aprila po sv. maši bodo v soboto) bodo namenjeni Sveti deželi.
Andražu ministrantske vaje. Starše,
prosimo, da poskrbite za čiste minis- RAZNO
trantske obleke! Hvala!
Med ljudske pobožnosti ob
Bogoslužja velikonočnega tridnevja
praznovanju velikonočnega
in Velika noč so višek liturgičnega dotridnevja spada tudi blagogajanja v letu. Četrtek: Andraž 18.00,
slov ognja in prižiganje gob
Polzela 19.30. Petek: Andraž 18.00, na veliko soboto. Obred tudi letos ne
Polzela 19.30. Sobota: Andraž 19.00, bo izostal. Na Polzeli ga bomo opravili
Polzela 20.30.
ob 7. uri, v Andražu pa ob 7.30.
Blagoslovi velikonočnih jedil bodo: V sredo, 1. aprila bo na Polzeli čiščenje
na Polzeli ob 11.00, 13.00, 15.00, 17.00; in urejanje okolice cerkve. Oznanilo ni
v Andražu ob 12.00, 14.00, 16.00.
namenjeno samo tistim, ki to že leta
Vstajenjski procesiji bosta ob 6. uri redno počno, ampak tudi drugim.
To nedeljo bodo blagoslovi butar in
zelenja med oz. pred vsemi mašami.

na Polzeli in ob 8.30 v Andražu.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Satler, Andraž 106; Tominšek, Andraž 123; Umbreht, Andraž
101. Na Polzeli: Polzela.

ROMANJE

Konec aprila bo tradicionalno vseslovensko romanje ministrantov, letos
v Srbijo in Vojvodino. Če bi radi bili
zraven, prosim za takojšnje prijave!
Cena 100 € bo občutno zmanjšana.

