Po: B.Polzelo
Golob, Zahvala za Božji kruh
Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad
.

28. februar

2016
Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Rekel je vinogradniku:
»Glej, tri leta je, kar hodim
iskat sadu na tej smokvi,
pa ga ne najdem.
Posekaj jo torej;
čemú še zemljo izrablja?«
Ta mu je odgovoril:
»Gospod, pústi jo še to leto,
da jo okopljem in ji
pognojim,
morda bo obrodila sad;
če pa ne,
jo boš potlej posekal.«
(Lk 13, 7-9)
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Kadar nas obiščeš s trpljenjem,
razumemo bolečino kot kazen.
Opozarjaš nas, naj ne presojamo
grehov drugih, ampak naj se zavedamo
svojih. Nerodovitna smokva smo,
vraščeni v plodno prst, sadov pa ne
dajemo. Zanemarili smo tvojo milost,
zato v nas usiha Božje življenje.
Bodi zahvaljen za potrpežljivost,
nikoli utrujen od čakanja,
kdaj bomo dozoreli
v spoznanju, da smo
brez tebe nič
in da si ti vse.
Bodi zahvaljen
za premnoge dobrote.
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Profesor je v razred prinesel sliko
dekleta. Dijake je vprašal: »Kaj menite,
kako se počuti dekle na fotografiji?«
Vsak je trdil svoje in mnenje utemeljeval z izrazi na dekletovem obrazu.
Nato je eden dejal: »Njo bi morali
vprašati!« »Pa bi nam povedala?«
je vprašal profesor. »Bolj kot bi bili
prijatelji z njo, več bi nam povedala,«
je odgovoril učenec. Ne samo o tem
dekletu, o vsakem človeku bomo več
vedeli, če se mu bomo približali in
postali njegovi prijatelji. Bolj ko bomo
ljubili človeka, več nam bo povedal
o sebi. To je zlato pravilo pristopanja
k bližnjemu. Pa tudi k Bogu. Bolj ko
bomo prijatelji z njim, bolj ko ga bomo

ljubili, več nam bo odkril (razodel) #BODIdoberDELAJdobro .
o sebi. Čudovit pouk bližanja Bogu
je današnje prvo berilo, ki govori o
Jetnike reševati
Mojzesu pred gorečim grmom. Mojzes
* premisli o svojih razvadah,
je videl grm, ki 'je gorel s plamenom,
kako jih boš premagal
a ni zgorel'. Takrat si je rekel: 'Moram
* z bližnjimi (domačimi, pristopiti tja in si ogledati, … kako da jatelji, sošolci) se pogovori o pomenu
grm ne zgori'.
svete spovedi, zakramentu sprave
Tako razmišljanje je značilen primer * pozanimaj se o delu zaporniškega
instrumentalne logike: videti, izmeriti, vikariata (Robert Friškovec)
otipati. Oceniti in presoditi. Tako obi- * moli za zapornike in njihove sorodčajno ljudje tudi delamo. Tako celo nike ter za žrtve nasilja
pristopamo k človeku: ogledujemo * pouči se o oblikah odvisnosti
njegovo zunanjost, presojamo, sodimo * pozanimaj se o možnostih pomoči
in ocenjujemo ga, a ne odstremo nje- raznovrstnim odvisnikom
govega bistva. Še manj se na tak način * pomagaj komu, ki živi v zasvojedokopljemo do bistva Boga. Delovanje nosti (alkohol, droga, internet ...)
Svetega Duha z agapično (ljubezensko), ne instrumentalno logiko, nas
ZNAMENJA PRI MAŠI
vabi, da pokleknemo, si sezujemo
sandale in zaživimo odnos. Ljubezen Trkanje na prsi
nam pri vprašanju »Kaj je tu?« prišepne: »Kdo je tu?« Pomen stvari Trkanje na prsi izraža in simbolizira
lahko spoznamo le, če priznamo in notranje kesanje zaradi greha, ki ima
upoštevamo drugega in če živimo v svoj izvor v srcu. Iz evangelija poznaodnosih. Dati prednost drugemu in mo cestninarja, ki je pri molitvi v
ga upoštevati, ne biti zaverovan vase templju »stal daleč proč in še oči ni
in lastni prav, so razsežnosti, ki vrnejo upal povzdigniti k nebu, ampak se
temeljno držo duhovnemu življenju. je trkal na prsi in govoril: 'Bog, bodi
Ko Mojzes upošteva Boga in ga natan- milostljiv meni grešniku!'
čno posluša ter naredi, kar mu veleva,
sprejme logiko ljubezni. Brez ljubezni S trkanjem na prsi ponižno priznane moreš spoznati Boga, pa tudi člo- vamo svojo krivdo in pokažemo, da
smo pripravljeni sprejeti tudi pokoro.
veka ne.
Z iskrenim priznavanjem krivde in
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
s kesanjem je vedno združena naša
volja, da bomo boljši. Zato je naše
Vsak izmed nas je sad Božje zamisli. trkanje na prsi tudi klic, naj se naše
Vsak je zaželen, vsak je ljubljen,
srce odpre večji ljubezni, lepšemu
vsak je potreben.
življenju in k bolj iskrenemu odnosu
Benedikt XVI. do Boga, bližnjih in do samega sebe.
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28. 02. 2016 * 3. POSTNA * Roman, opat * Hilarij, pp.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ludvika in Marka MEKLAVA, SP. JUGOVE
+ Amalijo BLAGOTINŠEK (obl.), Ferdinanda * J.K. od. Š.D.
+ Jožeta AVŽNERJA, starše ROJŠEK, AVŽNER
+ Kristino TERČAK (30. dan)
+ Štefko PLAZNIK
* maš.: L.S. od. M.G., J.V.

PONEDELJEK * 29. 02. 2016 * Antonija iz Firenc, opatinja
POLZELA 7.00 … za + Bernardo ŠVAB

TOREK * 01. 03. 2016

* Albin (Zorko), škof * Feliks III., papež

POLZELA 18.00 … za + Starše in brate KORUN
ANDRAŽ 19.00 … za + Jožeta BRINOVCA in starše BRINOVŠEK

SREDA * 02. 03. 2016 * Agnes (Neža) Praška, klarisa, opatinja
POLZELA
POLZELA

6.30 … pobožnost križevega pota
7.00 … za + Marinko MAROVT (30. dan) in Mihaela

ČETRTEK * 03. 03. 2016
POLZELA 17.30 …
POLZELA 18.00 …
…
…

* Kunigunda, kraljica * Anzelm Furlanski, opat
adoracija pred Najsvetejšim
za + Jožeta KORŽETA (obl.)
za + Marjana ŠKOBERNETA
* maš.: J.K., od. Š.D.
molitev za duhovne poklice, blagoslov z Najsvetejšim

PETEK * 04. 03. 2016
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

* Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež

16.30 … pobožnost križevega pota in blagoslov z Najsvetejšim
17.00 … v čast Srcu Jezusovemu
17.30 … pobožnost križevega pota
18.00 … za + Faniko (obl.) in Jožeta ZAGORIČNIKA
… za + Antona ŠALAMONA, družini BETI in ČEPLAK
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K. od. M.G., J.V.
… po maši blagoslov z Najsvetejšim
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 05. 03. 2016

* Hadrijan (Jadran), mučenec * Olivija, mučenka

G.OLJKA 11.00 … v zahvalo (50 let zakona)
POLZELA 18.00 … za + Zvonka (obl.), Marijo TURNŠEK, starše LEŠNIK, sorodn.
… za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIKA * maš.: J.K. od. M.G.

NEDELJA

*

06. 03. 2016 * 4. POSTNA * Fridolin, opat * Koleta, red.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Marijo in Ivana JELENA - JANEZOVA
+ Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA
+ Jožeta in Marijo ROJNIK
+ Mirka PAVIČA
* maš.: L.S. od. M.G., J.V.

OBVESTILA - VABILA

IZ STATISTIKE 2015 - MAŠE

Četrtek, petek in sobota tega tedna so Oddani mašni nameni. Poleg že naštetih
bili znanim duhovnikom oddani še: za +
prvi v mesecu. V sklopu svetih maš so
Jožeta VAŠA, Jožeta ZBIČAJNIKA in Jožefo, Jožeta,
bodo tudi molitve za duhovne poklice Ivanko KAČ, Jožeta, Marijo ROJNIK, Jožeta, Main pobožnosti v čast Jezusovemu in rijo VAŠL, Jožico in Srečka PIŽORN, Jožico LAH,
vse njene, Jožico, Anico, Marico OCVIRK, Jožija
Marijinemu Srcu.
HROVATA, KAČEVE, Karla in Alojzijo VASLE,
V četrtek, 3. marca ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju predaval dr.
Marjan Turnšek: »Bog je usmiljen«.
V petek zjutraj odhod prijavljenih
na tradicionalno 'postno romanje' k
'Svetnici upanja', Vicenza, Monte Berico, Chiampo (italijanski Lurd), Trento
in Schio. Duhovni vodja bo mariborski
nadškof msgr. mag. Alojz Cvikl.
Ta teden sprememba ure za začetek
večernih maš na Polzeli (18.00).
Nikoli ne obupajte nad Božjo
usmiljenostjo. Benedikt iz Nursije
DOBRODELNOST

Dekanijska karitas Petrovče vabi v
ponedeljek, 7. marca, ob 19.30 uri
na 20. jubilejni dobrodelni koncert
"Z roko v roki", ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. Vstopnice
dobite v zakristiji, na TIC-u v Žalcu in
na blagajni eno uro pred koncertom.
Nastopili bodo: Prifarski muzikanti,
klapa Tramontana, glasbena skupina
M.J.A.V., ans. Šepet, ans. Stil, vokalna
skupina Candela in pevka Alenka
Vozlič. Prijazno vabljeni!.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Mešič, Andraž 103, Kužnik,
Andraž 102. Polzela: Breg pri Polzeli.

Karla KUNSTEKA in starše, Karla, Marijo, Alojza
KRAŠOVIC, Katarino BLAŽIC, Konrada MEKLAVA,
BOHOVE, Kristino in ostale JUŽNOVE, Kristino
LEDNIK, LAHOVE, Leopolda, vse RANČIGAJEVE,
LESKOVŠEKOVE, Ljudmilo FLORJANC, Ljudmilo
in Alojza HOJNIKA, Ludvika in Angelo CIZEJ,
Ludvika JERŠIČ, vse JERŠIČEVE, Ludvika RAZGORŠKA, Ludvika REGORŠKA, Maksa in Ano
TURNŠEK, Maksa in Ivanko KRESNIK, Marico
CIZEJ, Marico KOTNIK ŠIPEC, Marico PENCELJ,
Marijana MATJAŽA in sorodnike, Marijo FLIS,
Marijo in Andreja KUMERJA, Marijo in Filipa
OCVIRK, Marijo in Franca PFEIFER, Marijo in
Ivana ANCLINA, Marijo in Ivana CVENKA, Marijo OŽIR, Marijo SATLER, Ano KUHAR, Marijo
VASLE, Marijo VIDMAJER, Marijo VREČKO in
starše, Marijo ŽAVSKI in Franca, Marijo, Anico
in Ludvika VERDEVA, Marijo, Eriko in starše
OCVIRK, Marijo, Jožefo in Heleno OŽIR, Marijo,
Slavka HADŽIČ, Marildo EMERŠIČ, Marjana
JEŽOVNIKA, Jožeta POLAKA, Marjana PIŽORNA,
Marjeto, Ferda, Janeza GLAVNIKA, Marka BERGANTA, Marka PALIRJA, Martina in Marijo
HRUŠOVAR, Martina in Marijo STEINER, Martina,
Justino, Nado GABERŠEK, Mateja ZMRZLAKA,
Matevža VOUKA, Matildo EMERŠIČ, Miciko
RAKUN, Miha KOTNIKA, Mihaela in Kristino
SATLER, Mihaela KOTNIKA, Milana TERGLAV,
ŠPRONGOVE, Milko, Franca PALIRJA, starše,
Minko in Ladka KOŠEC, Mirka in Terezijo
FAJDIGA, Mirka in Faniko PAVIČ, Mirka, Maro
POLANIČ, Mitja, Leopolda REHARJA, Nandija
OBUJA, Paulo EISBACHER, Pavlo ROZMAN,
Pavlo, Franca ZABUKOVNIKA, Petra in Vilija
KAČ, Petra PUNGARTNIKA, ŠPRONGOVE, PETRIČEVE, MOŽINOVE, Majo, Rastislava SLOKARJA,
Roberta LEKŠETA, Roka SVATINA, Rozalijo in
Andreja KORBER, Rudija JEROMLA, Štefana,
Frančiško, Rudolfa in Frančiško ŠTAHL, Rudolfa
VODOVNIKA, SEVERJEVE, Silva in Franca OŽIRJA,
Silvo in Konrada TURNŠEK, Slavka, Silvo HOFMAN, LUKOVE, Srečka in Jožico PIŽORN, Staneta
in Jožeta ŠTORMANA, Staneta ŠTORMANA,
Stanislava PEČNIKA, Stanislavo HABJAN in
Gabrijela, Stanka JELENA, Stanka TAVČERJA,
Stanka, Marijo CIZEJ, r. MEŠIČ, starše DUCMAN,
sorodnike, starše in brate KORUN, starše KRAŠOVEC, starše ŠTRIGL in Srečka KNEZ, starše
UDRIH in ULAGA ...
zaključek naslednjič

