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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je šel dalje, so na pot
razgrinjali svoje plašče.
In ko se je že bližal
pobočju Oljske gore,
je začela vsa množica
učencev z močnim glasom
veselo hvaliti Boga
za vsa čudovita dela,
ki so jih videli. Klicali so:
»Blagoslovljen kralj,
ki prihaja v Gospodovem imenu;
mir v nebesih, slava na višavah!«
(Lk 19, 36-38)
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... Križ in trpljenje postaneta smiselna,
ker je vanju vstopil Jezus Kristus.
Trpljenje moreš sprejeti zato,
ker v njem najdeš Jezusa Kristusa,
ki trpljenje lahko premaga, ali pa ti
da moč, da ga potrpežljivo prenašaš.
Sprejemanje križa je zmaga nad križem.
Sprejemanje trpljenja, bolečin,
smrti, bolezni in greha je pot
osvobajanja
od trpljenja,
bolezni in zla.
To je
zmagoslavna
hoja.
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Potem ko so pripeljali Kristusa na
zaslišanje k velikemu duhovniku, je
na dvorišče palače prišel tudi apostol
Peter. Ko so ga ljudje prepoznali, so
ga začeli spraševati, ali ni bil tudi on z
Jezusom, ali ni on eden izmed učencev, in končno, ali ni on tisti Galilejec.
Vemo, da je prej Peter, bodoči voditelj
Cerkve(!) tajil, da pozna Kristusa, tiste,
ki so hodili z njim, in končno, da pozna
sebe kot Jezusovega učenca. Ko je Peter vse to še utemeljeval, so pripeljali
Jezusa z zaslišanja pri velikem duhovniku in takrat sta se njuna pogleda
srečala. Samo evangelist Luka je zapisal to podrobnost: »In tisti trenutek,

ko je Peter še govoril, je petelin zapel.
In Gospod se je obrnil in se ozrl na
Petra in Peter se je spomnil«. Peter
je videl razbičan, krvav in opljuvan,
zapuščen in ponižan Kristusov obraz
ter obenem Kristusov nadvse ljubeči
pogled. Kristus mu ni nič očital niti
ga ni grajal, samo pogledal ga je. V
tistem trenutku se ni Peter spomnil
samo Jezusove napovedi zatajitve,
ampak se je spomnil, kar je Kristus
govoril o sebi in trpljenju. V neskončno ljubeznivem pogledu je začel
razumevati Jezusovo ljubezen, ki
brezpogojno ljubi in gre v tej ljubezni
na križ.
V nekem smislu Peter res ni poznal
Kristusa in ni vedel, kaj pomeni biti z
njim. Kajti ko bi vedel, kaj to pomeni,
bi vedel, da pomeni biti z njim v ljubezni, ki se ne ustavi pred preizkušnjo
in trpljenjem, ampak je sposobna
stopiti na križ. Peter je ob zatajitvi
ponižal tudi sebe, saj je zanikal svojo
istovetnost, se ponižal pred ženo
(deklo!), ki v Izraelu ni bila cenjena.
Ob tem življenjskem polomu bi lahko
obupal. Lahko bi kot Juda Iškarjot
rekel, da je izdal nedolžnega, in bi si
vzel življenje, ker zanj ni več rešitve.
Toda zaradi ljubečega Kristusovega
pogleda Peter zopet najde samega
sebe.
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Krivico voljno trpeti
* Ob sklepu dneva premisli o
dogodkih tega dne in se Bogu
zahvali za dobre in slabe izkušnje, tudi za doživeto krivico.
* premišljuj krivico (ob postajah križevega pota), ki jo je doživel Jezus,
in prosi Boga za milost, da bi ga lahko
posnemal.
* poišči dobre lastnosti nekoga, ki
ga težko sprejemaš oz. ti je naredil
krivico, in moli zanj.
* naredi nekaj prijaznega nekomu, s
katerim se sicer ne razumeš najbolje
ali ki je bil do tebe krivičen.
* opraviči se, ko narediš nekomu
krivico; če krivico opaziš, opozori
nanjo in jo skušaj odpraviti.
ZNAMENJA PRI MAŠI

Glavna mašna prošnja

Začetni obred svete maše se sklene
z glavno mašno prošnjo. Bere, moli
jo duhovnik kot predstojnik vsega
občestva, ki je zbrano pri sveti maši.
Ko nas duhovnik povabi k molitvi, se
zavejmo, da stojimo pred Bogom, in k
prošnji, ki jo duhovnik moli iz mašne
knjige, v srcu izrecimo tudi vse svoje
prošnje. To je torej trenutek, ko smo
Prosimo Gospoda, da bi se v svetih vsi skupaj združeni v molitvi k Bogu.
dneh velikega tedna tudi mi srečali
Naš odgovor na glavno prošnjo je
s Kristusovo ljubeznijo, na sebi ob»amen«, kar pomeni našo pritrditev,
čutili njegov neskončno ljubezniv
oziroma naš »da«. S tem izjavljamo,
pogled in se resnično spreobrnili.
da imamo to, kar molimo in kar moli
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem v našem imenu duhovnik, za resnično.
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20. 03. 2016 * 6. POSTNA - CVETNA * Klavdija, muč.
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…
…
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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.

PONEDELJEK * 21. 03. 2016 * Serapion, škof, muč. * Nikolaj iz Flüe, kmet
POLZELA 7.00 … za vse + JOŠOVČEVE
… za + Marijo GRADIČ (8. dan)

* maš.: J.K., od. J.V.

TOREK * 22. 03. 2016
ANDRAŽ
POLZELA

17.00 … za
18.00 … za
… za
… za

* Lea, spokornica * Tomaž Carigrajski, patriarh
+ Ido PAJENK (obl.)
+ Martina in Marijo HRUŠOVAR
+ starše UDRIH in ULAGA
+ Ljudmilo FIŠER (8. dan)
* maš.: J.K., od. M.G., J.V.

SREDA * 23. 03. 2016 * Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof * Jožef Oriol, duh.
POLZELA
POLZELA

6.30 … pobožnost križevega pota
7.00 … za + Ivanko KRAJNC (1. obl.)
… za + Antona MEŠIČA

* maš.: J.K. od. S.P.

ČETRTEK * 24. 03. 2016
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…

za
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za
za
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* VELIKI ČETRTEK * Katarina Švedska, redovnica
Silva in starše ŠTRIGL ter Srečka KNEZA
Vinka PAJENKA (7. dan)
* maš.: J.K. od. S.P.
Marjana JEŽOVNIKA (obl.) in Jožeta POLAKA
Jožeta KOŠECA
* maš.: J.K., od. M.G.

PETEK * 25. 03. 2016
G.OLJKA
ANDRAŽ
POLZELA

* VELIKI PETEK * Rebeka, svetopisemska žena
15.00 … pobožnost križevega pota
18.00 … obredi velikega petka
19.00 … obredi velikega petka

SOBOTA * 26. 03. 2016
ANDRAŽ 18.30 …
…
POLZELA 20.00 …
…

NEDELJA
POLZELA
POLZELA
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
Š ENEK

*
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* VELIKA SOBOTA * Evgenija, mučenka
+ Antona REBERNIKA in vse + KUKENBERŠEKOVE
+ Alojza in Slavko PIŽORN
* maš.: J.K., od. M.G.
+ Franca CUKJATIJA (30. dan.)
+ Erno SMOLE (1. obl.)
* maš.: J.K. od. S.P.

27. 03. 2016 * VELIKA NOČ * Peregrin, redovnik

6.30 …
7.00 …
8.30 …
9.00 …
…
10.30 …
10.30 …

vstajenjska procesija
za žive in rajne andraške in polzelske farane
vstajenjska procesija
za + Rudolfa PODPEČANA in Bernardo (obl.)
za + Ano in Otmarja MAJHENIČA
* maš.: J.K., od. M.G.
za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
po namenu

OBVESTILA - VABILA

VELIKI TEDEN

To nedeljo, 20. marca krst Jakoba S., Velikonočna luč
Založe. Čestitamo! Veselimo se!
sveti samo
tistemu, ki je
V ponedeljek, 21. marca ob 18.30 bo sprejel temo
sestanek s starši in botri birmancev.
velikega petka in
jo
voljno pretrpel.
V ponedeljek, 21. marca ob 19. uri bo
Tako
malo imamo velikonočnega
srečanje ŽGS župnije Polzela.
veselja, ker se bojimo teme velikega
V torek, 22. marca ves dopoldan obis- petka, je ne sprejmemo in nočemo
kovanje bolnikov in ostarelih. Prosim, pretrpeti.
Karl Rahner
prijavite vse, za katere želite, da bi ob
prazniku prejeli sv. zakramente!
Bog je na križu razprostrl svoje roke,
V sredo, 23. marca ob 19. uri srečanje da bi objel skrajne konce vesolja.

(Ciril Jeruzalemski)

članov Karitas Andraž in Polzela!
DOBRODELNOST

V četrtek, 24. marca ob 9. uri krizmena
maša v celjski stolnici, ob 18. uri maša Tudi letos vas spodbujamo, da ob privelikega četrtka v Andražu, ob 19. uri našanju jedi k blagoslovu v soboto
na Polzeli.
prinesete in oddate še kaj koristnega
za revne. Karitas bo to nedeljo delila
V petek, 25. marca ob 15. uri križev
posebne vrečke v katere naložite svoje
pot na Gori Oljki, ob 18. uri obredi
darove. Če te vrečke ne boste dobili,
velikega petka v Andražu, ob 19. uri
uporabite kakšno drugo. Zbirajo se
na Polzeli.
sladkor, olje, moka, konzerve, UVT
V soboto, 26. marca ob 7.00 blagoslov mleko, testenine, žitne kašice, namazi,
velikonočnega ognja na Polzeli, ob 7.30 pralni praški, detergenti, šampon ....
v Andražu. Ob 11., 13., 15. in 17. uri ŽK Andraž in Polzela bosta v soboto,
blagoslovi jedil na Polzeli, ob 12., 14.,
pred vigilijo imeli na razpolago sveče,
16. uri v Andražu. Ob 18.30 vigilija
ki jih bomo rabili za bogoslužje.
v Andražu, ob 20.00 na Polzeli.
V nedeljo, 27. marca ob 6.30 vstajenjska procesija na Polzeli, ob 8.30 v
Andražu. (Prehod na poletni čas).

ČISTILNA AKCIJA

Okolico župnijske cerkve na Polzeli
bomo čistili v sredo, 23. marca od 15.
ure naprej. S seboj prinesite orodje
SKRB ZA CERKEV
za katero sodite, da bi vam lahko
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. prišlo prav.
Andraž: Sitar, Andraž 38, Štrigl, Andraž 39/a, Sitar, Andraž 46, Bršek, Oznanila najdete tudi na spletni strani:
Andraž 37. Polzela: Breg pri Polzeli. http://zupnija-polzela.rkc.si/.

