Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
5. april

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim,
in je stopil v grob.
Videl je, da so povoji
na tleh in da prtič,
ki je bil na njegovi glavi,
ni ležal med povoji,
ampak posebej,
zvit na drugem mestu.
Tedaj pa je vstopil tudi
oni drugi učenec,
ki je prišel h grobu,
in je videl in veroval.

ALELUJA
ALELUJA

(Jn 20, 6-8)

Zazrti v prazen grob slavimo vstajenje.
Povoji naših dvomov ležijo na tleh.
Posebej si nam zvil prtič s svoje
glave in povezal vanj našo vero.
Zahvaljen za vse prestano gorje.
Za nas je bil potreben
tvoj veliki petek,
da smo lahko s teboj
deležni skupnega
vstajenja.
Zazrti v prazni grob
slavimo tvoje vstajenje
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Evangeljska poročila o vstajenju velikokrat govorijo o Galileji. Tam so
Jezus in njegovi učenci živeli in delali,
ribarili ob Galilejskem jezeru. Tam jih
je poklical. V Jeruzalem pa je Kristus
prišel z učenci na romanje, tam je trpel, umrl in vstal, kakor je napovedal.
Božji poslanci nato pošiljajo učence
v Galilejo. Vstali Kristus jih tam čaka
sredi vsakdanjika; kakor čaka tudi
nas in nam želi biti blizu prav v vsakdanjih opravilih, skrbeh in hitenju.
Po Kristusovem vstajenju namreč
nismo več sami. On nas spremlja,

kakor je spremljal dva zaskrbljena
učenca na poti v Emavs.
Kristus ni živel sebi, pa tudi trpel in
vstal ni le zase. To lepo prikazuje
mozaična upodobitev Kristusovega
spusta v predpekel, ki ga je v cerkvi
na Markovcu in v Grosupljem upodobil slikar Marko Rupnik. Kristus
gre po vstajenju v »predpekel«, kakor
molimo v veri, kjer so pravični stare
zaveze, in ponudi roko rešitve Adamu
in Evi, ki simbolično predstavljata
vse človeštvo. Ko sprejema Adama
in Evo, sprejema vse človeštvo – tudi
nas. Zato nismo več sami in zato
dobiva naše življenje nov pomen!

VELIKONOČNO VESELJE

Nihče nas danes ne more
zadržati, da ne bi naše
srce vzklikalo od veselja:
Kristus je vstal! Smrt je
izgubila svojo moč. Jezus
je močnejši od nje.

Velikonočno veselje je veselje, ki nam
ga daje Kristus. To je veselje, ki ga
more doživljati iz vere živeči kristjan,
veselje, ki je dar od zgoraj, sad Kristusovega Svetega Duha. In kolikor
bolj smo se v postnem času približali
Kristusu in njegovi odpovedi, toliko
večje, lepše in bolj iskreno je naše
velikonočno veselje. Radosti KristuKristus ne vstaja kot heroj, ki bi sovega vstajenja pa postane duša
zmagoslavno kazal svojo zmago. Ne, deležna, če prej z Gospodom trpi na
on vstane za druge in tako pokaže, Golgoti, če sama svoja grešna nagnjeda je ljubezen služenje, saj gre rešit nja, svoje samoljubje in prevzetnost
smrti in osami zapisanega človeka. pripne na križ in spokorjena ter
S tem pa da tudi nov pomen našemu očiščena po njegovi milosti vstane
delu in prizadevanjem za dobro ter od duhovne smrti. Je torej današnji
vsemu našemu življenju. Od Jezu- dan tudi dan tvojega vstajenja? Naj
sovega vstajenja naše življenje ni veselje preplavi tvoje srce in naj ga
osamljeno, ampak »skrito s Kristu- čutijo tudi vsi, ki te obdajajo. Pričuj s
som« (Kol 3,3). Vse naše življenje svojim življenjem!
in vsa ljubezen, ki smo jo združili s
BOG - ČLOVEK
Kristusovo ljubeznijo, bosta rešena.
Rešeno bo tudi tisto dobro, za katero
Kakor Bog od vekomaj
nam ni nihče dal priznanja. Pravi poz ljubeznijo misli na
men bodo dobile skrite žrtve. Zaradi
človeka in se od
Kristusovega vstajenja se bo vse,
prvega trenutka
čemur smo »odmrli« in čemur smo
stvarjenja
se odpovedali, »prikazalo z njim v z ljubeznijo sklanja k njemu, tako naj
slavi«, saj je zapisano v Kristusovi bi se človek vsak trenutek z
ljubezni in se bo prepoznalo v njej. ljubeznijo dvigal k njemu.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

(Janez Oražem)

05. 04. – 12. 04.

NEDELJA * 5. 4. 2015
PRVA

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

* 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 BIZJAKA
za + Jožeta in Marijo ROJNIK
za + Janeza CUKJATIJA
* maš.: J.B., Š.D., L.S.

PONEDELJEK * 6. 4. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
VIMPERK 15.00 …

TOREK * 7. 4. 2015

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

* VELIKONOČNI * Irenej iz Srema, škof, m.

Izidorja KUHARJA (obl.)
Antona SITARJA (obl.), starše PLASKAN, SITAR
Frančiško OŽIR (obl.) in vse BAJHTOVE Š.D., J.K.
Julija PALIRJA
Marijo ANDREJC in ROJŠEKOVE

* Janez Krstnik de la Salle * Herman Jožef

POLZELA 19.00 … za + Ivana, Jožefo HRIBERNIK, njuni hčeri Jožico
in Anico ter Franca GRADIČA

SREDA * 8. 4. 2015 * Maksim in Timotej, mučenec * Dionizij, škof
POLZELA 7.00 … za + Marijo ANDREJC in vse ROJŠEKOVE

ČETRTEK * 9. 4. 2015

* Maksim Aleksandrijski, škof * Valtruda, red.

POLZELA 18.30 … adoracija (razmišljanje pred Najsvetejšim - v tišini)
POLZELA 19.00 … v zahvalo

PETEK * 10. 4. 2015

* Domnij (Domen), škof, m., Ezekijel, prerok

POLZELA 19.00 … za + Antona in Marijo STRAŽAR ter Tomaža
… za + Franca in Angelo ŠUSTER (obl.)
* maš.:
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 11. 4. 2015

Š.D., J.K.

* Stanislav, škof, muč. * Gema (Biserka) Galgani

POLZELA 19.00 … za + Faniko JELEN (obl.) ter 2 Franca in Marjeto
… za vse + KAČEVE
* maš.: Š.D., J.K.

NEDELJA * 12. 4. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
G.OLJKA 10.30 …
…

za
za
za
za
za
za
za

* 2. VELIKONOČNA, BOŽJEGA USMILJENJA

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana in Frančiško ZABUKOVNIK – zdravje
+ Jožefo GUČEK
* maš.: Š.D., J.K.
+ Ivanko CIMPERMAN
+ Carmen POVŠE (1. obl.)
* maš.: J.B., L.S.
vse + iz družine OCVIRK
+ Heleno VRABIČ
* maš.: J.R., J.K.

OBVESTILA - VABILA

VELIKONOČNA IGRA

V šoli so se pripravljali
na vsakoletno velikonočno praznovanje.
Vstajenjski procesiji bosta ob 6. uri
Otrokom, ki naj bi nasna Polzeli in ob 8.30 v Andražu.
topali pri igri, so rekli,
V ponedeljek, 6. aprila bodo sv. maše
naj si izberejo vloge.
ob 7.00 in 10.30 na Polzeli, ob 9.00 v Suzana je izbrala Marijo Magdaleno,
Andražu in ob 15.00 na Vimperku.
France in Silvo sta želela skupaj zaigrati osla cvetne nedelje in tako naprej.
V sredo, 8. aprila, bodo imeli duhovniki dekanije Žalec redno mesečno Učitelji so se zabavali, ko so opazovali
rekolekcijo. Župnijska pisarna bo navdušenje otrok, ki je raslo od ene
do druge vloge. Ko je prišel na vrsto
zardi tega zaprta..
Janezek, ni bilo več na voljo prav veliko
V Škofijskem domu Vrbje bo v četrtek, vlog. Toda z veseljem je sprejel vlogo
9. aprila, ob 18. uri organizirala tečaj skale, ki je zapirala Jezusov grob.
šivanja (Mihaela Šolinc). Prijave: 051 Ko je bila igra končana in je Janezek
658 299, info@karitasce.si.
odšel s starši domov, je mama v avtu
po tiho razmišljala, da je škoda, ker se
V soboto, 11. aprila, od 9.30 do 13. ure ni potegoval za pomembnejšo vlogo
bo v Domu sv. Jožefa v Celju delavnica: v igri. Janezek pa je ves ponosen se'Ljudsko petje pri bogoslužju'. Vodil del na zadnjem sedežu avtomobila,
jo bo mag. Tomaž Nagode. Prijave do še ves vznemirjen od igranja.
9. aprila na 059-073-800, info@jozef.si. Mama se je obrnila k njemu in ga
V nedeljo, 12. aprila, bosta ob 10.30 naposled le vprašala: »Janezek, pa
dve sv. maši in sicer na Polzeli in na povej mi, zakaj si tako zadovoljen,
da si igral skalo na Jezusovem grobu?
Gori Oljki. Lepo vabljeni!
Ali si res nisi želel večje in pomemV sobotni dobrodelni akciji za ljudi bnejše vloge?«
v pomanjkanju se je zbralo veliko da- Janezek je čisto nedolžno odgovoril:
rov. Vsem, ki ste sodelovali s svojim »O, ne, mama! Pomisli, jaz sem doprispevkom se polzelska in andraška pustil, da je Jezus šel iz groba. In kaj
bi lahko bilo boljše od tega glavnega
Karitas lepo zahvaljujeta.
dejanja?«
Veselo praznovanje v tem tednu!

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Pižorn, Andraž 20; Ograjenšek, Andraž 20/b; Majhenič, Andraž
17/b. Na Polzeli: Polzela.

Po: B. Rustja, Zgodbe za srečo v družini

Vsem, ki ste v velikem tednu tako ali
drugače sodelovali pri pripravi in izvedbi bogoslužij se lepo zahvaljujem.

