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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa so o tem govorili,
je Jezus sam stopil
v sredo mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!
Jaz sem, ne bojte se!«
Ker pa od veselja še
niso verjeli in so se čudili,
jim je rekel:
»Imate tu kaj jesti?«
Dali so mu kos pečene ribe.
In vzel je ter
vpričo njih jedel.

ALELUJA
ALELUJA

(Lk 24, 36.41-43)

Velikokrat smo grešili, ko smo
pozabljali nate, ko smo živeli iz
tvojih darov, a nam ni bilo mar,
da bi se ti zanje zahvalili.
Nismo izpolnjevali tvojih zapovedi;
pretežko se nam zdi živeti iz tvojega
nauka, pozabljati nase in
ljubiti zavržene brate.
Tvoj učenec
nas opominja:
Nikar ne grešite!
Zahvaljujemo se ti,
ker si dober, ker
odpuščaš naše dolge.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh.

Številni ljudje našega časa globoko v
sebi čutijo, da življenje nima smisla.
Ne splača se biti pošten in si prizadevati za ideale! Le čemu? Skušnjava,
da se ni vredno prizadevati za dobro,
pa je poznana tudi vernikom. V podobni stiski so se znašli apostoli po
Jezusovi smrti. Podrl se jim je svet in
bali so se. Mislili so, da Kristusovo in
njihovo prizadevanje ni imelo smisla,
saj je s sramotno Jezusovo smrtjo
vsega konec.
Tudi v evangeliju današnje nedelje se
vstali Kristus približuje učencem, ki

se jim »v srcu oglašajo dvomi«, ter
jim govori: »Mir vam bodi!« Učenci
ne morejo verovati govoricam, da je
Kristus vstal od mrtvih. Tako so
zagledani v svoje skrbi, da se jih ne
morejo osvoboditi, in niso odprti za
druga sporočila. Ne prepričata jih
niti učenca, ki sta na poti v Emavs
srečala Vstalega. Še več, celo ko pride sam Kristus, menijo, da je prišel
mednje duh, prikazen, ne pa on.
Vstali pokaže razumevanje za stisko
učencev. Da bi jim dokazal, da je res
on, jih povabi, naj se ga dotaknejo in
se prepričajo o njegovi resničnosti;
pokaže jim roke in noge. Prav tu pa
so mu zadali rane. Tako je pokazal
učencem svojo »identiteto«, kot bi
jim hotel reči: »Poglejte, saj sem isti
kot tisti, ki je trpel!«
Rane pa niso samo znamenje trpljenja, ampak so predvsem znamenje
ljubezni, s katero se je Kristus podal
v trpljenje. Pokaže jim rane, da bi
učenci vedno, ko bi jih videli, uzrli
ljubezen, ki se skriva za njimi. Rane
Kristusu ostanejo tudi po vstajenju
in govorijo, da ljubezen ostane in je
trpljenje in smrt ne moreta uničiti.
Vse se konča, samo »ljubezen nikoli
ne mine« (1 Kor 13,10), ker je močnejša od smrti (prim. Vp 8,6). Vstali
zato pokaže učencem rane, da bi jim
razblinil dvome in obnovil vero, da
ima naše prizadevanje za dobro smisel. Vse, kar storimo v povezanosti s
Kristusovo ljubeznijo, ostane in ne
bo uničeno.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

VSTALI ZVELIČAR

Jezus ni samo navadna
prikazen: vstal je s telesom in dušo. Luka s tem
pričevanjem nasprotuje
predstavi o navideznem
telesu, ki je bila v zgodnji Cerkvi zelo razširjena. Kristjanom
hoče povedati, da je Jezus resnično
vstal – ne samo v glavah učencev. Postal je viden, otipljiv, oprijemljiv.
Učenci so se na Jezusove besede in na
stik z njegovimi rokami odzvali strme
in z veseljem. Kot da jih je preplavila
radost, vsi so bili iz sebe. Vendar v tem
veselju še ni prave vere: očitno je to le
navdušenje, samo čustvena reakcija,
ki nima trdne osnove. To je veselje,
ki se čudi, toda ne napreduje v vero.
Vera je vedno povezana s spoznanjem, priznanjem, izpovedjo. Da lahko
učenci opravijo to pot od samega čudenja do vere, jim Jezus reče: »Imate
tukaj kako jed?« Ponudijo mu kos
pečene ribe, ki jo je vzel in vpričo
njih pojedel. Duh ne more jesti: Vstali
je človek z mesom in krvjo. Lahko
govori in je, lahko se ga dotakneš.
Jezus mora učence počasi pripeljati
do tega, da resnično verujejo v vstajenje.
Iskreno ti želim, da ti vstali Zveličar
odvzame tvoje dvome in te pripelje
do vere in veselja, da boš lahko molil
iz vsega srca: »Gospod je resnično
vstal, v mene vstaja. Resnično živi v
meni in preobrazi rane mojih rok in
nog, da v njih zasije Božji sijaj.«
A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

19. 04. – 26. 04.

NEDELJA * 19. 4. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za

* 3. VELIKONOČNA * Leon IX., papež

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Heleno in Štefana BRUNŠEK
+ Mileno BLAGOTINŠEK
* maš.: Š.D., J.K.
+ Danija in Rozalijo VIDMAJER (obl.)
+ Ivana BLATNIKA
+ VONČINOVE
* maš.: J.R., Š.D., L.S.

PONEDELJEK * 20. 4. 2015

* Teotim (Teo), misijonar, škof

POLZELA 7.00 … za + Angelo ULAGA
… za + Heleno RIZMAL

TOREK * 21. 4. 2015

* maš.: J.R., J.B.

* Anzelm, škof, cerkveni učitelj * Konrad iz Parzhama

POLZELA 19.00 … za + Jožico ROMIH (obl.)
… za + Ano ŠKOBERNE (8. dan)
… v čast Svetemu Duhu

* maš.: J.R., Š.D., J.B.

SREDA * 22. 4. 2015 * Hugo, škof v Grenoblu * Leonid, mučenec
POLZELA 7.00 … za + Viktorja KRAŠOVCA
… za + Alfonza DANKOVCA

ČETRTEK * 23. 4. 2015

* maš.: Š.D., J.B.

* Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane

POLZELA 18.30 … adoracija (razmišljanje pred Najsvetejšim - v tišini)
POLZELA 19.00 … za + Ivano KRAJNC (30. dan)
… molitev za duhovne poklice

PETEK * 24. 4. 2015

* Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Franca in Mirka VAŠL (obl.) ter Matildo
… za + Ivana BLAGOTINŠKA
… za + Alojzijo JUG (8. dan)
* maš.: J.R., Š.D., J.B.

SOBOTA * 25. 4. 2015

* Marko, evangelist * Erminij, opat, škof

POLZELA 17.00 … za srečo in blagoslov v zakonu (poročna)
POLZELA 19.00 … za + Dominika (obl.), Danijela ŽGANK, starše ULAGA
… za + Slavka in Silvo HOFMAN, vse LUKOVE * Š.D., J.K.

NEDELJA * 26. 4. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
…
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za
za
za
za

* 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA

žive in rajne polzelske in andraške farane
žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Martina in Marijo VERDEV
+ Jožico in Srečka PIŽORN
+ Stanka JELENA (obl.)
* maš.: J.R., Š.D., J.K.
+ Stanislavo (obl.) in Antona RAZGORŠEK
+ Ljudmilo FLORJANC
* maš.: Š.D., L.S.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita sprejeti:
Zdenko Zagozda, Celje in Katja Završnik, Polzela. Čestitamo!
To nedeljo, 19. aprila, bodo krščeni:
Tina B., Dobrič; Lana P., Andraž in
Jan T., Polzela. Veselimo se!
To nedeljo, 19. aprila, pričenjamo v
Cerkvi na slovenskem teden molitve
za duhovne poklice, njihovo svetost
in stanovitnost, pod geslom »Lepo
je biti s teboj, Jezus!« Ob 15. uri bo
v Libojah dekanijska molitvena ura
za nove duhovne poklice. Ob 16. uri
pa bo sveta maša s somaševanjem
dekanijskih duhovnikov.
Za duhovne poklice
molimo v škofijskem
in dekanijskem merilu tudi ob drugih
priložnostnih srečanjih. V Andražu
in na Polzeli rožni venec pred mašami
pogosto namenimo za to potrebo, na
obeh mestih opravljamo pobožnosti
ob prvih četrtkih v mesecu, na Polzeli pa po maši redno vsak četrtek
moli molitvena skupina za duhovne
poklice, v petek pa pred Najsvetejšim
Prenova v duhu. Pridružite se kdaj!
V nedeljo, 26. aprila, bo krščena Benja
M., Andraž.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Blagotinšek, Andraž 10;
Blagotinšek, Andraž 10/d; Ožir, Andraž 11. Na Polzeli: Polzela.

MOLITEV JANEZA PAVLA II.

Mati Cerkve, k tebi se obračamo.
Nate, ki si s svojim »zgodi se«
odprla vrata navzočnosti Kristusa
v svetu, zgodovini in dušah,
ko si v ponižnem molku in v predanosti
sprejela vabilo Najvišjega.
Daj, da bodo tudi danes mnogi fantje
in dekleta znali prisluhniti vabečemu
glasu tvojega Sina: »Hodi za menoj!«
Daj, da bodo imeli pogum zapustiti
svojo družino, svojo službo, svoja
zemeljska pričakovanja in iti za
Kristusom po poti, ki jo je on začrtal.
Razprostri svojo materinsko roko
nad misijonarje, razkropljene po
vsem svetu, nad redovnike in
redovnice, ki strežejo starim,
bolnim, invalidom in sirotam;
nad vse, ki se trudijo s poučevanjem,
nad člane svetnih ustanov,
nad tiste, ki v klavzuri živijo iz vere
in ljubezni ter molijo za rešenje
sveta. Amen.
RAZNO

V petek, 24. aprila, ob 19.30 bo v Škofijskem domu Vrbje »Moški večer«
(duhovnost, družabnost, srečanje).
Zaželene so prijave: 051 658 299,
info@jkaritasce.si.
Društvo SKAM obvešča, da je za počitnice na otoku Kaprije še prostor
za 5 družin. Termina: 5. do 12. julija;
2. do 9. avgusta). Več najdete na:
www.drustvo-skam.si/kaprije/dom.php.
Od petka, 24. do nedelje, 26. aprila, bo
v Stični duhovna obnova za zakonce
(p. Markelj, varstvo za otroke).

