Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
3. maj

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jaz sem prava vinska trta
in moj Oče je vinogradnik.
Vsako mladiko na meni,
katera ne rodi sadu, odstrani;
in vsako, katera rodi sad,
otrebi, da rodi še več sadu.
(Jn 15, 1-2)

Pomirjeno je naše srce,
skesani ti priznavamo svojo grešnost.
Odpuščaš nam, tudi kadar pozabljamo
na tvoje zapovedi in tvoje blagre.
Zahvaljujemo se ti,
da ne preštevaš naših napak
in da na Božjo tehtnico
ne nalagaš naših slabosti.
Darujemo ti svojo vsakdanjost,
svojo vero in svoj dvom
in te prosimo,
da nas ne
puščaš samih.
Pošlji nam
naproti
Priprošnjico,
čakamo jo v
šmarničnem
dehtenju.
B. Golob

ALELUJA
ALELUJA

V romanu velikega ruskega pisatelja
Fjodorja Dostojevskega Bratje Karamazovi starec Zosim mlademu Aljoši
med drugimi nauki posebej priporoča, naj ostane povezan z Bogom. Reče
mu znamenite besede: »Ne zapusti
Boga in on ne bo tebe zapustil.«
Ljudje običajno misijo, da jih je Bog
zapustil in se ne zmeni več zanje.
Kolikokrat slišimo stavek: »Le kaj
sem narobe naredil, da me je Bog
zapustil?« Pa ni tako! Človek se lahko
loči od Boga, Bog pa človeka nikoli ne
zapusti. »Jaz sem trta, vi mladike.

Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta
rodi obilo sadu, kajti brez mene ne
morete storiti ničesar,« pravi Jezus
v današnjem evangeliju in nakaže
našo tesno povezanost z njim: On je
vir naše moči in energije, saj pravi v
nadaljevanju: »Kakor mladika ne
more sama roditi sadu, … tako tudi
vi ne, če ne ostanete v meni« (Jn 15,4).
Brez Božje pomoči kristjan ne more
ničesar storiti. Človek je sam po sebi
slab, nemočen, hitro obupa, teži ga
zavest krivde, slabijo ga grehi, moti
ga, ker vedno znova ponavlja stare
napake … Rad bi postal boljši, celo
idealen, pa je tako slaboten. Človek
ne more brez Boga nič: Brez mene ne
morete storiti ničesar. Samo človek,
ki je povezan z Bogom, more storiti
velike stvari.

VERA VANJ

Včasih je moje življenje
brez barv in okusa.
Vse je tako pusto in
dolgočasno.
Jezus, o sebi si rekel:
»Jaz sem prava vinska trta
in vi mladike.«
Če tvoje besede vzamem resno,
to zame pomeni:
s teboj sem povezan/a kakor
mladika s trto.
Ljubezen, ki te preveva,
se pretaka tudi skozme.
Dihanje, ki ga občutim,
ni samo navaden zrak:
v njem se skozme pretaka
tvoja ljubezen.
Le–ta mi daje nov, prijeten okus.
Okus ljubezni.
Jezus izreče te besede, preden gre v Toda pogosto mi
trpljenje in smrt, ko so ga učenci za- vsa vera vate ne pomaga.
pustili. Kristus pa prav takrat izreče Kljub njej sem zgubljen/a ,
besede, da ostaja z njimi, da bi obro- ne čutim se povezan/a s teboj,
dili sad. Še enkrat bi rad poudaril, da moje življenje je brezplodno.
bo z njimi tudi takrat, ko se bližajo Ti pa si obljubil:
težki trenutki in trpljenje. Tudi z nami »Kdor ostane v meni in jaz v njem,
ostaja zlasti v času preizkušnje in ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne
trpljenja. Prav v teh trenutkih pa morete storiti ničesar« (Jn 15,5).
ljudje menimo, da nas je Bog zapustil.
Prosim te, naj se moje življenje
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
razcveti, naj prinaša sadove,
da se bodo mnogi tega veselili.
Preprosto ne bi rad/a živela/a tja v
V molitvi ljudje osebno doživijo,
en dan, nekoristno in brezplodno.
da niso prepuščeni samim sebi,
Zaupam v to, da bo moje življenje
temveč da pripadajo
postalo rodovitno.
dobrotljivemu Gospodu.
Blagoslovi me za to, Jezus,
In da Gospod pripada njim.
moj brat in moj Bog.
Molitev je pot upanja.
(Hermann-Josef Weidinger)

A.

Grün, Dotakni se me

03. 05. – 10. 05.

NEDELJA * 3. 5. 2015

* 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.
G.OLJKA 10.30 … po namenu romarjev iz Šmartnega ob Paki
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

PONEDELJEK * 4. 5. 2015 * Florjan (Cvetko), muč. * Ladislav P.

* šmarnice

POLZELA 7.00 … za + Marjana TERBOVCA , Anico, Stanka KOŠEC
POLZELA 19.00 … za + Hermino FRITZ (30. dan) in starše
… za + Braneta PANČURJA (obl.)
* maš.: J.R., J.K.

TOREK * 5. 5. 2015

* Gotard, menih, šk. * Katarina Cittadini, c.u.

* šmarnice

ANDRAŽ 18.00 … za + Mileno BLAGOTINŠEK
POLZELA 19.00 … za + Dominika PIRNATA (o.), Štefko, Franca HRIBAR

SREDA * 6. 5. 2015 * Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov

* šmarnice

POLZELA 7.00 … za + Georga GROSA
POLZELA 19.00 … za + Štefko PLAZNIK

ČETRTEK * 7. 5. 2015

* Gizela, opatinja * Flavija Domitila, muč.

POLZELA 19.00 … za + Mata in Ano DOMINKOVIČ
… za + Jožico LAH in vse njene

PETEK * 8. 5. 2015

* šmarnice
* maš.: Š.D., J.K.

* Bonifacij IV., papež * obl. posvetitve lj. stolnice * šmarnice

ANDRAŽ 18.00 … v dober namen
POLZELA 19.00 … za + Mirana VIDMAJER, Srečota GOLJAR, KLADNIKOVE
… za + Marijo ANDREJC in vse ROJŠEKOVE * Š.D., J.K.

SOBOTA * 9. 5. 2015

* Izaija, prerok * Marija Terezija Jezusova, r.u. * šmarnice

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Slavka HADŽIČ
… po Marijinih namenih

NEDELJA * 10. 5. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
…

za
za
za
za
za
za
za

* 6. VELIKONOČNA * Job, s.p.m

* maš.: Š.D., J.K.

* šmarnice

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Matildo in Antona RAZGORŠEK
+ Angelo in Petra PRAPROTNIK
* maš.: J.R., J.K.
+ Vincenca (o.), Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
+ Tilko (obl.) in 2 Karla ZAVRŠNIK
+ Marijo SATLER in Ano KUHAR
+ Stanka TAVČERJA
* maš.: J.R., J.B., Š.D., L.S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 3. maja, ob 10.30
bo v cerkvi na Polzeli maša
za gasilce gasilskih društev
s področja občine Polzela.
Tudi letošnje šmarnice so dvojne: 'za
odrasle' bomo ob ponedeljkih in sredah
zjutraj prebirali vsebino knjige »Bogastvo uboštva«, 'za otroke' pa od ponedeljka do sobote ob večerih zgodbo
»Drobni koraki velikih junakov«. V
Andražu bodo šmarnice vse tiste dni,
za katere bo naročena sv. maša.

RAZNO

Slovenska karitas, Kristanova
ulica 1, 1000 Ljubljana. SI56
0214 0001 5556 761. Namen: Potres
Nepal, Sklic: SI00 880, Koda namena:
CHAR, BIC banke: LJBASI2X.
V soboto, 9. maja, ob 17. uri so predvsem mladi vabljeni na Marijafest
na Ptujsko Goro. Slavljenje, glasba.
Tako kot že zadnjih 25 let bodo bratje
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/.

Da bi naše ljubke šmarnice postale v
Božjih in Marijinih očeh dragocen
cvet, so potrebne štiri bistvene reči:
luč, toplota, rosa in zrak. Kakor cvetlice vrtnarja zgodaj zjutraj kot pozno
zvečer obračajo svoje čaše proti soncu,
tako moramo mi odpreti svoja srca KULTURA
premišljevanju, da bi Marijine kreposti
spoznali in jih posnemali. Kot so cvetovi Vstopnice
po rosi - vrtnar jih pridno zaliva - tako bodo na
razpolago
bodimo mi v molitvah in petju.
eno uro
V sredo, 6. maja bo redna mesečna pred
rekolekcija duhovnikov dekanije koncertom.
Žalec. Župnijska pisarna bo zaprta! Lepo
vabljeni!
V soboto, 9. maja, od 9.30 do 13.00
bo v Celju, v Domu sv. Jožefa, delavnica V nedeljo, 17. maja, ob 16. uri bo na
krašenja cerkva (praktični del), ki jo Gori Oljki tradicionalno srečanje pevbo vodi Jože Planinšek CM. Vabljeni
skih zborov občine Polzela.
vsi, ki vam tematika lahko pride prav.
V nedeljo, 17. maja, ob 15. uri bo v
SKRB ZA CERKEV
Marijini cerkvi v Celju škofijsko sreČiščenje in krašenje cerkve ta teden. čanje članov Molitvene zveze za
V Andražu: Urbanc, Dobrič 21/a in duhovne poklice. Ob 16. uri bo še
Jesenko, Dobrič 21/b. Na Polzeli: sv. maša. Srečanje bo združeno z 9.
obletnico razglasitve celjske škofije.
Ločica ob Savinji.

