Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
.
13. marec

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa ga niso
nehali vpraševati,
se je vzravnal in jim rekel:
»Kdor izmed vas
je brez greha,
naj prvi vrže kamen vanjo.«
In spet se je pripognil
in pisal po tleh.
Ko pa so to slišali,
so drug za drugim
odhajali ven –
počenši od najstarejših –
in je ostal sam
in žena v sredi.
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Gospod, nihče ne ve, kaj si pisal po tleh,
ko si čakal, da bi svet obsodil grešnico.
Ohranile pa so se tvoje besede o
usmiljenju in odpuščanju. Namenil si
jih tudi nam ... Naša zahvala je pretiha,
da bi odmevala iz veka v vek.
Toda ti slišiš tudi to,
kar je najtišje;
vsak trepet človeškega
srca se te dotakne.
Sprejmi naše odpovedi,
vzemi jih s seboj
v Getsemani.
B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Kristjan mora razlikovati med zmoto
in tistim, ki se moti, med grehom in
grešnikom. Vedno moramo zavračati
zmoto in greh, a sprejemati grešnika.
Čudovito »lekcijo« o tem sprejemanju
nam je dal Jezus v evangeliju današnje nedelje. Jezus ni obsodil žene, ki
so jo potem, ko so jo zasačili pri prešuštvovanju, pripeljali k njemu. S tem
ni hotel reči, da je vse dovoljeno in da
je vseeno, ali delamo prav ali narobe,
dobro ali slabo. Grešnice ni obsodil,
ker mu je vsak človek dragocen. Ni pa
pritrdil zlu, grehu, ki ga je naredila
žena. Zanj greh ostaja greh, vreden
vsake obsodbe. Tudi nečistovanje in
zakonska nezvestoba sta greh. Kristus

ne izda resnice. Kajti ko bi te ali druge
grehe odobraval, bi grešnici rekel nekako takole: »Pojdi, a drugič bodi bolj
previdna, da te ne zasačijo!« Tako pa
ji je rekel: »Pojdi in odslej ne greši
več!« (Jn 8,11).
Kristus je vedel, da grešnici ne bo čisto
nič pomagal, če jo bo tudi on obsodil
in izpolnil zahtevo množice (večine!),
ki jo je pripeljala. Končno je v tistem
trenutku tudi sama vedela, da je storila napako. Zato jo je sprejel tako,
kakršna je – kot grešnico; ne zato, ker
bi njen greh odobraval, ampak ker
ljubi vsakega človeka in mu s to ljubeznijo želi omogočiti spreobrnjenje.
To je tudi cilj sprejemanja grešnikov:
da bi na sebi občutili razumevanje in
ljubezen, ki bi jim pomagala k spreobrnjenju.
... Marsikdo izmed nas je že doživel
odpuščanje. Ali nam ni lepo, ko nas
drugi sprejme kljub temu, da imamo
napake? Gotovo smo to občutili v
odnosu z Bogom. Ali ne bi bilo lepo,
če bi si izbrali za sklepno postno nalogo, da bomo zavračali greh in zmoto,
ljubili in sprejemali pa grešnika ter
tistega, ki se moti? Morda mu bomo
s tem olajšali pot do Jezusa, ki je iz
ljubezni trpel in umrl za vsakega človeka.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Dogodek Kristusove smrti in vstajenja
je srce krščanstva, nosilno središče
naše vere, silna vzpodbuda naše
gotovosti, močan veter, ki prežene
vsak strah in negotovost, vsak dvom
in vsako človeško preračunljivost.
Benedikt XVI.

#BODIdoberDELAJdobro .

Dvomljivcem prav
svetovati
* v obdobjih dvoma se spominjaj časov/izkušenj svoje
vere in dotikov Boga;
* poišči si duhovnega spremljevalca;
* prosi prijatelja, da te opozarja na
napake, ki jih sam počneš;
* opogumi prijatelje, naj se ne bojijo
biti zvesti vrednotam evangelija;
* v pogovorih/srečanjih z drugače
mislečimi jih poslušaj in poskušaj
razumeti;
* na kritična in predsodkov polna
mnenja odgovarjaj s pozitivnimi
stališči.
Ni druge lestve,
po kateri bi prišli v nebesa,
kot križ.
sv. Roza iz Lime
ZNAMENJA PRI MAŠI

Slava
Slava je zelo stara in častitljiva hvalnica, s katero mi kot občestvo Cerkve,
zbrani v Svetem Duhu, slavimo in prosimo Boga. Slavo pojemo ali molimo
ob nedeljah (razen v adventnem in
postnem času) ter ob slovesnih praznikih.
Slava je po svoji vsebini bogata, zato
je prav, da jo molimo počasi, da bi s
tem doživeli in razumeli njeno vsebino. Kadar molimo Slavo, smo v molitvi
pridruženi skupnosti svetnikov, kajti
oni v nebesih nenehno slavijo Boga.
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13. 03. 2016 * 5. POSTNA, TIHA * PAPEŠKA

PONEDELJEK * 14. 03. 2016 * Matilda, kraljica * Pavlina, redovnica
POLZELA 7.00 … za + Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIKA

TOREK * 15. 03. 2016

* Ludovika de Marillac, redovnica * Klemen M.D.
POLZELA 18.00 … za + Antona, Rudija in starše ŠTAHL
… za + Miciko RAKUN (obl.)
* maš.: J.K., od. J.V.
ANDRAŽ 19.00 … za + Mirota REPOTOČNIKA (8. dan)

SREDA * 16. 03. 2016 * Hilarij Oglejski, škof * b. sl. Danijel Halás
POLZELA
POLZELA

6.30 … pobožnost križevega pota
7.00 … za + Jožefo ROJŠEK, vse ROJŠKOVE, starše MELAVC
… za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA
* maš.: J.K. od. S.P.

ČETRTEK * 17. 03. 2016
ANDRAŽ 17.00 …
…
POLZELA 18.00 …
…

za
za
za
za

+
+
+
+

* Patrik (Patricij), škof, misijonar * Jedrt (Jerica)
Ivano OGRAJENŠEK in Antona
Rudolfa VIDMAJERJA (8. dan)
* maš.: J.K. od. S.P.
Dorico ŽURBI ter Ano in Frančiško
Ano in Marjana LAPUHA
* maš.: J.K., od. M.G.

PETEK * 18. 03. 2016

* Ciril Jeruzalemski, šk. c.u. * b. sl. Vendelin Vošnjak
POLZELA 17.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 18.00 … za + Milana, Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE, KRUMPAKOVE
… za + Anico in Stanka KOŠECA
* maš.: J.K. od. S.P.
ANDRAŽ 18.30 … pobožnost križevega pota
ANDRAŽ 19.00 … za + Branka, Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA

SOBOTA * 19. 03. 2016
POLZELA
G.OLJKA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 …
…
12.30 …
17.00 …
18.00 …
…
…
…

NEDELJA

*

* JOŽEF, Jezusov rednik * Adeltruda, dev.
za + Franca in Jožeta URATNIKA
za + Jožeta in Ivano KOVAČEC
* maš.: J.K., od. M.G.
v čast sv. Jožefu za slovenske družine
za + Alojzijo in 2 Maksa DREVA ter Angelo
za + Jožeta KODRETA, Silvijo ANTLOGA, Alojza, Martino SEM
za + Marijo, Antona STRAŽARJA, Tomaža KREGARJA
za + Jožeta in Štefanijo KAČ
za + Ivana CVIKLA (obl.)
* maš.: J.K. od. M.G., Š.D., S.P.

20. 03. 2016 * 6. POSTNA - CVETNA * Klavdija, muč.

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

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Frančeka, Franca, Terezijo, Antona SATLERJA
+ Jožeta, Ljudmilo in Andreja BREZOVNIKA
+ Martina UMBREHTA, Marijo DEDIČ
+ Silvo in Jožeta TRATNIKA
* J.K. od. M.G., S.P., Š.D.
+ Jožefo in Ivana HRIBERNIKA ter hčeri
+ Mihaela (obl.) in Kristino SATLER
+ Jožeta JELENA
* maš.: L.S. od. M.G., J.V.

OBVESTILA - VABILA

MISIJON

To nedeljo, 13. marca krst Timoteja Š., To nedeljo, 13. marca se prične radijski
Andraž. Med sveto mašo.
misijon, ki ga bodo vodili papeški
pridigar p. Raniero Cantalamessa
V ponedeljek, 14. marca ob 19. uri bo in slovenski bratje kapucini. Začetek
v prostorih župnišča seja polzelskega s sv. mašo bo v Vipavskem križu ob
Župnijskega pastoralnega sveta.
10. uri. Prisluhnite razmišljanjem in
V sredo, 15. marca ob 19. uri bo srečan- pogovorom. Spovedovanje (za našo
je polzelskih in andraških katehistinj. dekanijo) bo v petek, 18. marca v
baziliki Matere milosti v Petrovčah
V četrtek, 16. marca ob 19. uri bo sre- ves dan. Razpored spovednikov: 9-10
čanje zborovodij in organistov župnij Jože Kovačec, 10-11 Jože Rupnik,
11-12 Viktor Arh, 12-13 Branko ZemPolzela in Andraž.
ljak, 13-15 Mirko Škoflek, 15-16 Ivan
V soboto, 19. marca ob 10. uri se bo Arzenšek, 16-17 Janko Cigala, 17-19
v cerkvi na Vimperku pričel tradici- Jože Brilej.
onalni romarski križev pot na Goro
Oljko. Ob zaključku bo v cerkvi maša KULTURA
v čast sv. Jožefu. Pridružite se!
V petek, 18. marca ob 18. uri bo v mali
V nedeljo, 20. marca bo pri vseh mašah dvorani Kulturnega doma Polzela odblagoslov butaric, oljčnih vejic in ze- prtje razstave likovnih del z naslovom
lenja. Butarice in oljčne vejice bodo 'Žena - mati'. Razstavljajo člani likovne
sekcije KUD Polzela in KD Andraž ter
na razpolago tudi pred cerkvijo.
učenci OŠ Polzela in POŠ Andraž.
V nedeljo, 20. marca bo krst Jakoba Ogled bo možen do 31. marca (med
S., Založe.
10. in 15. uro).
DOBRODELNOST

Župnija Prebold vabi v nedeljo, 20.
marca ob 16. uri v dvorano Prebold
na 10. dobrodelni koncert »Pesem
staršem«. Zbrana sredstva bodo namenjena za obnovo župnijske strehe.
Vstopnice dobite v župnišču Prebold
in uro pred koncertom.
SKRB ZA CERKEV

SPOVED

O Bog, kličeš me
iz teme v svojo
čudovito
svetlobo,
od laži k resnici,
iz smrti v
življenje.
V moji duši
je mir.

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Kasesnik, Dobrič 22, Meklav, Oznanila najdete tudi na spletni strani:
Dobrič 24. Polzela: Breg pri Polzeli. http://zupnija-polzela.rkc.si/.

