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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jaz sem dobri pastir
in svoje poznam
in moje poznajo mene, kakor
mene pozna Oče
in jaz poznam Očeta;
in za ovce dam
svoje življenje.
(Jn 10, 14-15)

Gospod, dopusti mi,
da bom tvoja,
da ljubim,
kot ljubiš ti,
da pomagam,
kakor pomagaš ti,
da se darujem,
kakor se daruješ ti,
da služim,
kot želiš služiti ti,
da rešujem,
kot rešuješ ti
štiriindvajset
ur na dan –
vsak dan.
mati Terezija.

ALELUJA
ALELUJA

Ni naključje, da Cerkev premišljuje
evangelij o dobrem pastirju na dan,
ko moli za nove duhovne poklice.
Kdo se lahko odloči za poslanstvo
duhovnika, redovnice ali misijonarja?
Kdo se lahko daruje za druge, pa naj
bo to v zakonu, v družini, v duhovništvu ali redovništvu? Samo tisti, ki
čuti, da je ljubljen. Daruje se lahko
samo tisti, ki mu je bilo življenje
darovano, in ljubi tisti, ki se zaveda,
da ga je Bog ljubil prej. Najprej se
moramo zavedati, da nam je Oče podaril ljubezen in smo ljubljeni Božji

otroci, kakor pravi drugo berilo, šele
potem mu lahko – napojeni od te
ljubezni – »postanemo podobni«.
Zahtevno poslanstvo duhovnega
poklica pa tudi življenjske poklicanosti lahko uresničimo samo v
tej zavesti.

DELATI Z VESELJEM

Nemalo sem se začudil,
ko sem vprašal mladega
fanta, kaj bi rad postal,
zakaj hodi na gimnazijo,
pa mi je brezvoljno odgovoril, da še
čisto nič ne ve, kako bo z njim. Na
Zanimivo, da pomanjkanje duhovnih gimnazijo hodi, ker pač nekam mora
poklicev sovpada z nižjim številom hoditi, vendar ga vse skupaj dosti ne
sklenjenih zakonskih zvez, manjšim veseli. Najbrž je fant iskreno izrazil
številom otrok v družinah, a s pove- prepričanje številnih današnjih mladih,
čanjem nesmisla in brezupa bivanja ki jim šolanje, žal pa dostikrat tudi
ter sebičnosti ljudi. Res postajamo življenje samo, ni v veselje. V takem
družba najemnikov. Delamo, ker stanju si najbrž res morajo večkrat
moramo delati, in ne sprejemamo omisliti 'žuriranja' in tako stanje duha
poslanstva v zavesti, da smo ljubljeni. nekako kar kliče po raznih omamah.
Smo družba profita, kjer se ne govori Morda so se me fantove besede tako
o zastonjski ljubezni in o tem, da dotaknile, ker sem na neki način njegosmo ljubljeni, ampak o zaslužku in vo pravo nasprotje, saj sta mi delo in
dobičku. Duhovne poklice, trdne poslanstvo, ki ga opravljam, v veselje.
zakone in razumevajoče družine
lahko pričakujemo samo tam, kjer Če delamo z veseljem, rešimo veliko
bodo ljudje sposobni govoriti: »Oče problemov. Za tistega, ki rad opravlja
nas ljubi, da bi se darovali za druge.« svoje delo, se vse spremeni. Laže in
bolje dela. Ne predstavljam si, da bi
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
moral z odporom ali pa samo zaradi
dolžnosti zjutraj na delo ali v takem
duhu opravljati svoj poklic. Če to naČlovek, ki razvija v sebi naravne
nesemo na današnji evangelij, lahko
ali človeške kreposti
rečemo, da dobri pastir opravlja svoje
in utrjuje svojo voljo za dobro,
delo z veseljem, najemnik pa brez
postaja s tem vedno bolj človek
volje in veselja. Slednji dela, ker mora
in obenem vedno bolj
delati. Opravlja delo, ker nekaj pač
podoben svojemu vzoru,
mora početi, a pri svojem delu ni s
neskončno dobremu Bogu.
srcem.
(Franc K.)

Božje zapovedi so sredstvo
naše svobode, so Božja milost.

Nasprotno pa »dobri pastir« z vsem
žarom opravlja poslanstvo in zato
»pozna svoje ovce« ...
B. Rustja

26. 04. – 03. 05.

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

za
za
za
za
za
za

* 4. VELIKONOČNA – DOBREGA PASTIRJA

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.

PONEDELJEK * 27. 4. 2015

* Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska

POLZELA 7.00 … za + Franca in Vido CVENK

TOREK * 28. 4. 2015

* Peter Chanel, duh., m. * Ludvik Montforski, duh., r.u.

POLZELA 19.00 … za + Slavko DUCMAN in vse ZIDARJEVE
… za + Erno SMOLE (30. dan)
* maš.:

J.R., J.K.

SREDA * 29. 4. 2015 * Katarina Sienska, devica, c.u., sozavetnica Evrope
POLZELA 7.00 … za + Marijo in Franca PFEIFER

ČETRTEK * 30. 4. 2015

* Pij V., pp. * Jožef Cottolengo, red. * Adiutor, sam.

ANDRAŽ 18.00 … za + Dragico TURKUŠ
… molitev za duhovne poklice
POLZELA 18.30 … adoracija (razmišljanje pred Najsvetejšim - v tišini)
POLZELA 19.00 … za + Frančiško (obl.), Antona, Edija, Tilko ŽGANK
… molitev za duhovne poklice

PETEK * 1. 5. 2015
POLZELA 7.00 …
G.OLJKA 10.30 …
ANDRAŽ 18.00 …
POLZELA 19.00 …

* JOŽEF DELAVEC – praznik dela * Iztok

* šmarnice

v čast Srcu Jezusovemu
v zahvalo in priprošnjo
* maš.:
v čast Srcu Jezusovemu
za + Julijano TERGLAV in Jožeta ŠTORMANA

SOBOTA * 2. 5. 2015

* Atanazij, škof, c.u. * Boris Mihael, kralj

POLZELA 19.00 … za + Alojzijo ŠALAMON
… za + Marijo PIHLER

NEDELJA * 3. 5. 2015

A.H.

* šmarnice
* maš.: Š.D., J.K.

* 5. VELIKONOČNA * Marija, Mati dobrega sveta

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK
… za + Marka in Maro POLANIČ
* maš.: J.R., L.S.
POLZELA 10.30 … za + Pavlo in Alojza SAJOVIC
… za + Marjana PIŽORNA
… za žive in + gasilce
* maš.: J.R., Š.D., J.K.
… po maši druženje gasilcev

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 26. aprila, bo krščena
Benja M., Andraž!
To nedeljo, 26. aprila, zaključujemo v
Cerkvi na slovenskem teden molitve
za duhovne poklice, njihovo svetost
in stanovitnost, pod geslom »Lepo je
biti s teboj, Jezus!« Skupno molitev v
okviru dekanije smo opravili minulo
nedeljo v Libojah. Hvala vsem, ki ste
se pobožnosti udeležili. Že v tednu, ki
se pričenja, pa je četrtek pred prvim
petkom, ko spet molimo v ta namen.
V četrtek, 30. aprila bo v Andražu in
na Polzeli po sv. maši še molitev za
duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim. Pridružite se!

APOSTOLAT MOLITVE
MAJ

Splošni: Da bi zavračali
kulturo brezbrižnosti in
poskrbeli za bližnje v stiski,
zlasti za bolne in uboge.
Misijonski: Da bi kristjani v sekulariziranem svetu po Marijini priprošnji
našli moč za oznanjevanje Jezusa.
Slovenski: Da bi v Mariji, Jezusovi
Materi, gledali našo ljubečo duhovno
mater in v njej spoznali vzor popolne
predanosti.
RAZNO

Jutri, v ponedeljek, 27. aprila odhaja 10
ministrantov na romanje v Srbijo.
Sv. Jožef nad Celjem vabi v petek, 1.
maja na 2. romarski shod. Maše ob
8., 10. in 18. uri.

V petek se prične Marijin mesec maj.
Prijazno vabljeni k šmarnični pobožnosti. Z branji bodo nagovorjeni otroci To nedeljo, 26. aprila, ob 15. uri bo v
in odrasli. Radi prihajajte!
mariborski stolnici slovesnost škofovV petek, 1. maja bo tradicionalno pr- skega posvečenja novega nadškofa
vomajsko srečanje na Gori Oljki. Maša metropolita, mag. Alojzija Cvikla.
v čast sv. Jožefu Delavcu bo ob 10.30. Tako kot že zadnjih 25 let bodo bratje
Petek je tudi prvi v mesecu. Opravili
bomo pobožnost v čast Srcu Jezusovemu in obiskali bolnike po domovih.
V nedeljo, 3. maja, ob 10.30 bo v cerkvi
na Polzeli maša za gasilce gasilskih
društev s področja občine Polzela.

kapucini tudi letos spremljali avtobus
mladih od 17. do 30. leta na enotedenskem romanju v Assisi - od 18. do 24.
julija. Letos je naslov romanja Marija,
Devica in Mati, tema pa posvečenost
in poročenost. Več lahko preberete na:
http://www.kapucini.si/romanje-vassisi-za-mlade-2015/.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Kolšek, Andraž 74; Satler,
Andraž 79; Melanšek, Andraž 73.
Na Polzeli: Polzela.

KULTURA

V nedeljo, 26. aprila, ob 19. uri bo v
Domu krajanov Andraž koncert Andraškega okteta. Vabljeni!

