Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
14. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus se je vrnil od Jordana
poln Svetega Duha;
in Duh ga je vodil po puščavi
štirideset dni,
hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel;
ko pa so minili, je bil lačen.
Tedaj mu je hudič rekel:
»Ako si Božji Sin,
reci temu kamnu,
naj bo kruh.«
In Jezus mu je odgovoril:
»Pisano je: ‚Naj človek ne živi
samo od kruha.‘«
(Lk 4, 1-4)

1. POSTNA NEDELJA - C.

... Ti veš, kako hitro smo pozabili nate,
očarani nad lažnim bliščem in
prevzeti od ponudb tega sveta.
Mirno si čakal, da se nasitimo
praznine in se vrnemo lačni in
žejni. Sam si izkusil
kako vztrajen
je skušnjavec,
zato si nam
izkazal usmiljenje.
Bodi čaščen
in zahvaljen.
Po: B. Golob

ZGLED BOJA V SKUŠNJAVAH

V evangeliju današnje nedelje se Jezus
brani pred skušnjavami hudobnega
duha s svetopisemskimi besedami.
Na vsako skušnjavo Jezus odgovori:
»Pisano je!«; »Rečeno je«. S tem daje
tudi nam zgled, da v času notranjih
bojev in skušnjav izgovarjamo Božjo
besedo, stavke iz Svetega pisma. Prvi
menihi so za določene skušnjave
izoblikovali »posamezne« stavke iz
svete knjige. Ob skušnjavah nečistosti
je bil na primer »odgovor« iz Svetega
pisma: »Blagor čistim v srcu, kajti
Boga bodo gledali.« Ta stavek so ponavljali (bolje molili) tako dolgo, da
se je skušnjavec umaknil. Verovali so,

da je Božja beseda živa in dejavna
ter da se s ponavljanjem »ugnezdi«
v človekovo srce in ga napolni, da
druge stvari – niti skušnjave – nimajo
več prostora v njem. Ker pa postopoma ljudje niso bili več tako vešči
Svetega pisma, so učitelji duhovnosti
ljudem svetovali, naj v skušnjavah
preprosto ponavljajo določeno molitev.
Sam sem že številnim ljudem priporočal, naj storijo enako. Ne vem, ali
je res vedno učinkovalo ali pa tega
niso niti poskusili, a dejstvo je, da
mi še nihče ni ugovarjal, da »stvar
ne deluje«. Seveda pa začne hudič
skušati Jezusa s temeljno skušnjavo,
ki je v tem, da ne bi stopil v križ in
trpljenje in tako ne bi izpolnil poslanstva Božjega Sina, ampak izbral
lahko pot. Zato mu pravi: »Reci temu
kamnu, naj postane kruh.« Gospodu
hoče preprečiti, da bi stopil v veliko
noč, kar pomeni, da ne bi šel v Jeruzalem, kjer bo trpel, umrl in vstal
ter nas tako odrešil. Ta skušnjava,
ne stopiti na pot trpljenja, se bo
ponavljala v Božji besedi postnega
časa. Kristus jo v samem začetku
odločno zavrne, kajti ne stopiti na
pot velike noči pomeni ne stopiti
na pot ljubezni. Tako nam Kristus
pokaže na pravo ljubezen, ki se ne
obotavlja stopiti tudi na križ in se ne
ustavi pred njim. Nasprotno: prava
ljubezen gre skozi trpljenje in se v
njem preizkuša. Kristus stopa skozi
post in preizkušnjo proti veliki noči.
Njegova ljubezen se ne ustavi pred
križem in žrtvijo. Prosimo ga, naj tudi
nam podari tako ljubezen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

#BODldoberDELAJdobro .

Papež Frančišek mlade nagovarja: 'Vabim vas, da ponovno
odkrijete telesna in duhovna
dela usmiljenja ...
Nage oblačiti
* z veseljem sprejmi vse podarjeno
* pri nakupu oblek ne bodi potraten
* podari oblačila, ki jih ne potrebuješ
* revnim, ki potrebujejo obleko, podari
oblačilo ali jih priporoči bližnji karitativni organizaciji
* pomagaj pri razdeljevanju oblačil
* bodi pozoren na ljudi, ki morda
potrebujejo človeško pomoč
* ne ocenjuj človeka po videzu
ZNAMENJA PRI MAŠI

Uvodi oziroma razlage
Duhovnik nam velikokrat podaja tudi
razlage oziroma uvode, poudarjajo
vsebino posameznega dela svete maše
in nam hkrati pomagajo ustvariti razpoloženje in pravo notranjo držo.
Razlago ali uvod lahko pove tudi kateri od liturgičnih sodelavcev tudi
pred molitvijo očenaša, ko nas povabi
k namenu, za katerega bomo molili
in se tako pripravili na obhajilo. V razlagi pred pozdravom miru pa nas
razlagalec spodbudi k odprtosti za
mir, ki nam ga daje Kristus.
V sklepni misli pred blagoslovom
lahko duhovnik povzame Božjo
besedo in nakaže, k čemu nas Jezus
vabi. Bogoslužje, ki ga doživimo v
cerkvi, moramo ponesti s seboj na
naše domove, službena mesta…

14. 02. – 21. 02.

NEDELJA

*

MAŠNI NAMENI

14. 02. 2016 * 1. POSTNA * Valentin (Zdravko), duhovnik

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …

za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Marijo BLAGOTINŠEK (obl.), Štefana, Vinka, Ivana
+ Apolonijo in Ivana JELENA
* maš.: J.K., od. J.V.
+ Milana HORVATA

PONEDELJEK * 15. 02. 2016 * Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), dev.
POLZELA 7.00 … za + Otilijo PARAŠUH

TOREK * 16. 02. 2016

* Julijana Koprska, mučenka * Onezim, škof

POLZELA 17.00 … za + Vinka HRIBERNIKA (obl.) in vse BOVHATOVE
… za 2 + Cirila in Frančiško ter Marijo PRAPROTNIK
… za zdravje
* maš.: J.K., od. Š.D., M.G.

SREDA * 17. 02. 2016 * Sedem ustanoviteljev reda servitov * Silvin, škof
POLZELA
POLZELA

6.30 … pobožnost križevega pota
7.00 … za + Bogomira in Marico ŠIPEC

ČETRTEK * 18. 02. 2016
ANDRAŽ 16.00 …
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…

* Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec
za + Ivanko OGRAJENŠEK in Antona
adoracija pred Najsvetejšim
za + Rudolfa in Karolino JAZBEC
za + Terezijo DEDIČ (8. dan)
* maš.: J.K., od. Š.D.

PETEK * 19. 02. 2016
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA
POLZELA

* Konrad iz Piacenze, spokornik * Alvarez, redovnik

15.30 … pobožnost križevega pota
16.00 … za + Alojzijo DREV in Maksa (obl.)
16.40 … pobožnost križevega pota
17.10 … za + Marto, Alberta in Daniela VILČA
… za + Bogomirja OREŠNIKA (30. dan)
17.45 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 20. 02. 2016

* maš.: J.K., od. Š.D.

* Sadot in perzijski m. * Jacinta, Frančišek Marto

POLZELA 17.00 … za + Milana in Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE
… za + Jožeta JOŠOVCA (obl.)
* maš.: J.K. od. M.G.

NEDELJA

*

21. 02. 2016 * 2. POSTNA * Peter Damiani, škof, c.u.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Branko ZABUKOVNIK (obl.)
+ Fortunata BRŠEKA (obl.)
* maš.: J.K. od. Š.D.
+ Minko in Ladka KOŠEC
+ Jožeta PENCLJA (1. obl.)
* maš.: L.S. od. M.G.

Sanjal sem, da je življenje radost, vstal sem in videl, da je življenje služenje;
služil sem in videl, da je v služenju radost.
(indijanska pesem)

OBVESTILA - VABILA

IZ STATISTIKE 2015 - RAZNO:

To nedeljo, 14. februarja zvečer se
bo v Domu sv. Jožefa v Celju pričel
'Katehetski simpozij 2016'.
V torek, 16. februarja je smrtni dan
župnika, g. Andreja Pirca (umrl 1968).
V torek, 15. februarja od 16.00 - 19.00
bo v Domu sv. Jožefa v Celju tečaj
priprave na krst otrok – za starše.

Oddani mašni nameni
497 oznanjenih, 268 neoznanjenih
Poleg oznanjenih v prejšnjih oznanilih
so bili oddani še.
4

3

V četrtek srečanje zakonske skupine.
V petek, 19. februarja začetek duhovne obnove za družine - Ce, sv. Jožef.
V nedeljo, 21. februarja nas škof vabi
na romanje v stolnico. Zbrali se bomo
verniki celjskega naddekanata.

2

POSTNE SPODBUDE

Pri ljubljanski porodnišnici nasproti
Leonišča (Šlajmerjeva 2) bodo od 10.
februarja do 20. marca, 40 dni molili
za prenehanje splava v ljubljanski
bolnici, vsak dan od 9. do 15. ure. Vsak
ponedeljek in četrtek v tem času bo
od 16.30 do 17.30 na istem kraju vodena molitvena ura. 40 dni za življenje
je mednarodna ekumenska pobuda.
Prijave: 051 265 997(Valentina). Več
informacij: 40dnizazivljenje.com
Duhovne vaje za ministrante. Od ponedeljka, 22. do torka, 23. februarja (med
zimskimi počitnicami) začetek ob 9. uri
in sklep drugi dan po kosilu. Voditelj bo
Marko Rakun. Prispevek 27 € na osebo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu : Klemenčič, Andraž 24;
Sitar, Andraž 22. Na Polzeli: Založe.

1

za + Alojzijo KORBER, Avgusta PALIRJA,
Carmen POVŠE, Marijo, Darinko STANKO,
Davida VELEPIČA, Heleno VRABIČ, Jožefo VAŠL, Katarino MEZNARIČ, Matildo
VAŠL, Mirka PAVIČA, Srečka BIZJAKA,
za + Ano ŠKOBERNE, Antona VAŠLA, Marijo
JAZBEC, Marijo JOŠOVC, Marijo PIHLER,
Milana VASLETA, Otilijo PARAŠUH, Stanislava GROBELŠKA, Štefko ZAVRŠNIK,
Terezijo PAINKRET, Zdenko HRAŠAR,
Zinko TERGLAV,
za + Alfonza DANKOVCA, Alojza ČATERJA,
Alojzijo ŠALAMON, Angelo KRIŽNIK, Ano,
Alojza BELAJ, Ano, Maksa TURNŠKA, Antona ŽELEZNIKA, Antona, Alojza in Ano
KOLAR, Anžeta KOLENCA, Bogomirja
ŠIPECA, Branka BLAGOTINŠKA, Davorja
GROFELNIKA, Dragico TURKUŠ in Vesno
SIVEC, Franca KOLARJA, Frančiško BAŠ,
Heleno OCVIRK, Ivana PUCKMEISTRA,
Ivana VASLETA, Ivana, Tilčko ŽOLNIR,
Janeza BLAGOTINŠKA, Janka RAZBORNIKA, JOŠOVČEVE, Jožefa KODRETA,
Jožeta KODRETA, Jožeta, Štefanijo KAČ,
Julija OCVIRKA, Karla ZAVRŠNIKA, Marijo
BLAGOTINŠEK, Marijo, Stanka ml. NOVAKA,
Marijo JELEN, Marijo JELEN – JANEZOVO,
Marijo KAČ, Marjana NOVAKA, Marjana
ŠKOBERNETA in Ano, Marka MEKLAVA,
Milana CIMPERMANA, Minko ŠTOK, Nevenko GOMBOC, Otmarja MAJHENIČA,
Romea TAVČERJA, Marijo, Vinka, Ružo
TERGLAV, Stanislava ROMIHA, sorodnike,
Stanislavo VIDMAJER, starše BASLE in
Toneta, Štefana OKORNA, Terezijo JELEN,
za + Alojzijo JUG, v zahvalo, po namenu
družine KAMŠAK, v zahvalo za božje
varstvo, Alojzijo, Bruna JUGA, Alojzijo,
Rudolfa KORBER, Andreja in Ano SITAR,
Andreja KUŽNIKA in vse UČAKARJEVE,
Angelo in Vincenca ZAGORIČNIKA, Angelo
MEKLAV, vse MEKLAVOVE, Angelo TKAVC,
Angelo, Petra PRAPROTNIKA, Anico HREN,
Anico in Josipa ROJNIKA, Ano ČATER in
Franca KOLARIČA, Ano DOMINKOVIČ,
Ano KRALJ, Ano MAJHENIČ, Ano, Andreja
SITARJA ...
... več naslednjič

