Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo O čudežu ljubezni
31. januar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko so to slišali,
so se vsi v shodnici razsrdili.
Vstali so, ga vrgli iz mesta
in odvedli na rob hriba,
na katerem je bilo
njihovo mesto sezidano,
da bi ga pahnili v prepad.
Toda on je šel po sredi
med njimi – in je odhajal.
(Lk 4, 28-30)

Ljubezen je kot steber, na katerega
se drugi lahko nasloni, steber, ki
nosi hišo skupnosti. V ljubezni je
mnogo moči. Grška beseda za
»prestati« je »hypomenein«, izhaja
iz bojne govorice. Pomeni pa: ostati,
da odbiješ sovražni napad, postaviti
se po robu, ne se izogniti.
Ljubezen se ne pusti tako zlahka
premagati. Postavi se po
robu sovražnim močem.
Verjame v zmago.
Močnejša je
kot vse,
kar bi rado
pokopalo
življenje.
Anselm Grün

Nekajkrat sem se v življenju 'opekel',
ker sem k bližnjemu pristopil s predsodki, ki so mi jih pomagali ustvariti
drugi ljudje, ali pa sem jih 'pridelal'
kar sam. V drugih sem videl tisto,
kar sem želel videti. Hotel sem jim
pripisati lastnosti, ki sem jim jih želel
pripisati, nisem pa se poglobil v tiste,
ki so jih imeli. Tako sem si ustvaril
pregrado, ki mi je otežila pristop k
sočloveku.
Nekaj podobnega so storili Jezusovi
rojaki iz mesta Nazaret, kjer je odraščal. V Jezusu so videli le Jožefovega

sina. Mislili so, če bi imel kaj, kar bi
lahko dal, potem bi moral to dati najprej njim. Ker niso pokazali pravega
navdušenja zanj, tam ni storil nobenega čudeža, ampak je rojakom povedal,
da ni pomembno, kdo si (tujec, domačin, rojak ...), ampak, koliko vere imaš.
V Božjem kraljestvu ni privilegirancev.
Božja ljubezen deluje tam, kjer sta
človeška potreba in vera, ki je to pomoč pripravljena sprejeti. Kristus je
navedel tudi dva primera iz zgodovine: Elija je pomagal vdovi iz Sarepte
in v času preroka Elizeja je bil ozdravljen Naaman. Tako Elizej kot vdova
sta bila tujca in pogana, a sta verovala
in sta bila pripravljena sprejeti pomoč.
Vera je drža sprejemanja. Tako znova
vidimo, da vere ne smemo zožiti samo
na razumsko dejanje, ampak celostno
sprejetje, in je zato ne moremo ločiti
od življenja, tega pa od ljubezni. Ker
vera pomeni celostno sprejemanje,
pomeni ljubezen. Zato velja: bolj ko
boš ljubil Boga, bolj ga boš spoznal.
Bolj ko boš ljubil Cerkev, globlje jo boš
spoznal. Bolj ko boš ljubil človeka,
bolje ga boš spoznal. Ljubezen odpira
nove in neizmerne razsežnosti, saj
pravi sv. Pavel v znamenitem hvalospevu ljubezni, ki ga beremo v drugem
berilu današnje nedelje: »Ljubezen
se ne ponaša, se ne napihuje. … Ne
misli hudega, ne veseli se krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 12,4–6).

#BODldoberDELAJdobro .

Za sveto leto usmiljenja je
papež Frančišek mlade nagovoril: 'Vabim vas, da ponovno
odkrijete telesna in duhovna
dela usmiljenja ...
Žejne napajati
* Vsaj enkrat na teden beri Sveto pismo, ki napaja tvojo dušo
* pij pijače, ki so zdrave za tvoje telo
- vodo
* nekomu kupi kavo ali čaj
* s seboj vzemi dodatno plastenko
vode in jo podari brezdomcu
* skrbno zapiraj pipo pri umivanju
* ne meči smeti v naravo
* uporabljaj naravi prijazna pralna
sredstva in šampone.
ZNAMENJA PRI MAŠI

Pokrižanje
Duhovnik začne bogoslužje z znamenjem križa. Nekateri naredijo križ že
zjutraj, ko se zbudijo, drugi pa, ko se
poslavljajo od doma.
S tem, ko na čelu naredimo križ, pokažemo, da smo z razumom pripravljeni
sprejeti Božjo besedo: na ustnicah v
znamenje, da jo bomo z govorjenjem
širili, na prsih pa, da bomo Božjo besedo nosili v srcu in po njej tudi živeli.

Poznamo pa tudi veliki križ, to je križ,
narejen od čela do prsi in od leve do
desne rame. Pri tem glasno ali v mislih
Prosimo Gospoda, da bi se v moči in izrečemo molitev: »V imenu Očeta in
luči ljubezni zmogli bližati sočloveku in Sina in Svetega Duha«. S tem izpovedujem vero v Boga nad nami, med
Bogu.
nami in v nas.

31. 01. – 07. 02.

NEDELJA

*

31. 01. 2016 * 4. MED LETOM * Janez Bosko, d. u.

POLZELA 7.00 za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Rudolfa, Marijo in Rudija PODPEČANA
POLZELA 10.30 … za + Franca in Frančiško ŽOLNIR
… za + Heleno OCVIRK in starše
… za + Franca JELENA (obl.)
* maš.: L.S., od. J.V., J.R.

PONEDELJEK * 01. 02. 2016 * Brigita Irska, opatinja * Viridijana
POLZELA 7.00 … za + Izidorja in ostale KUHARJEVE ter DELOPSTOVE

TOREK * 02. 02. 2016

* Jezusovo darovanje – svečnica * Simon in Ana

POLZELA 7.00 … v dober namen
ANDRAŽ 16.00 … v dober namen
POLZELA 17.00 … za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka, vse ŠPRONGOVE
… za + Franca TURNŠKA (obl.) MLINARJEVE, starše BOLHA
… za + Karla, Marijo in Alojza KRAŠOVICA * J.K., od. J.R., M.G.

SREDA * 03. 02. 2016 * Blaž, škof, mučenec * b.sl. Janez Gnidovec
7.00 … za + Kristino TERČAK (7. dan)

POLZELA

ČETRTEK * 04. 02. 2016
PRVI

* Jožef Leoniški, kapucin, misijonar * Veronika
POLZELA 17.00 … za + Blaža SVETKA (obl.) ter Marijo in Cecilijo
… za + Hildo FLORJANC (30. dan)
* maš.: J.K., od. Š.D.
… po maši molitev za duhovne poklice

PETEK * 05. 02. 2016
PRVI

* Agata, devica, mučenka * Ingenuin (Geno)

ANDRAŽ 15.45 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
ANDRAŽ 16.00 … za + Ireno SIVKA (obl.)
… v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 16.45 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 17.15 … za + Antona MEŠIČA
… v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA * 06. 02. 2016
PRVA

* maš.: J.K., od. Š.D.

* Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci.

POLZELA 17.00 … za + Frančiško (obl.) in Andreja ŽGANKA
… za + Apolonijo ČRETNIK
… za blagoslov v družini
* maš.: J.K., od. J.V., Š.D.
ANDRAŽ 18.00 … za + Marijo in Mirjam MALNIČ
… v čast Marijinemu Srcu
* maš.: J.K., od. M.G.

NEDELJA
PRVA

* maš.: J.K., od. M.G.

*

07. 02. 2016 * 5. MED LETOM * Rihard, kralj

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Antona SATLERJA
+ Rozalijo in Andreja KORBERJA
+ Franca in Ivanko DROBEŽ
* maš.: L.S., od. J.V.

OBVESTILA - VABILA

NAŠA MOLITEV 2016

FEBRUAR
Splošni: Da bi dobro skrbeli za Stvarstvo, ki smo
ga prejeli kot zastonjski
dar, ga obdelujemo in vaV soboto, 6. svečana,
rujemo za prihodnje rodove.
ob 19. uri bo v Kulturnem domu na Polzeli Misijonski: Da bi se odpirale nove
osrednja občinska možnosti za srečevanje in dialog med
proslava ob slovenskem kulturnem krščansko vero in azijskimi narodi.
prazniku. Gost večera bo slovenski Slovenski: Da bi ljubili in ohranili
dramski igralec Jurij Souček. Nasto- lepoto narave, ki jo je Bog namenil
pili bodo učenci OŠ, KUD Polzela ter naši deželi in našemu narodu.
Ana in Rok Bastl. Povezovalka Jolanda
Železnik. Na prireditvi bo podeljen IZ STATISTIKE 2015 - RAZNO:
Prešernov cekin za življenjsko delo
na kulturnem področju v letu 2015.
Slavnostni govornik bo župan Občine
Polzela Jože Kužnik.
Nedelja, 31. januarja je svetopisemska.
Ob 15. uri bo pri sv. Jožefu v Celju škofijsko srečanje s to tematiko. Po vseh
cerkvah beremo pismo škofov.

ROMANJE

Tradicionalno 'postno romanje' naše
metropolije bo letos 4. in 5. marca k
'Svetnici upanja', Vicenza, Monte Berico, Chiampo (italijanski Lurd), Trento
in Schio. Duhovni vodja bo mariborski
nadškof msgr. mag. Alojz Cvikl. Cena
139 €. Prijave čimprej!
RAZNO

Andraž: Prvo in drugo nedeljo v februarju bodo tudi letos ključarji zbirali
prispevke za uporabo klopi v cerkvi.
Višina prispevka naj ostane enaka kot
prejšnja leta. Že v naprej hvala!
!

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Andraž 76;
Sitar, Andraž 77. Na Polzeli: Založe.

... več v naslednjih oznanilih

