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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim,
in je stopil v grob. Videl je,
da so povoji na tleh
in da prtič,
ki je bil na njegovi glavi,
ni ležal med povoji,
ampak posebej,
zvit na drugem mestu.
Tedaj pa je vstopil tudi
oni drugi učenec,
ki je prišel h grobu,
in je videl in veroval.
(Jn 20, 6-8)
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Svetloba vstajenja. Svetloba življenja.
Svetloba ljubezni. Božja svetloba!
Grob ni konec. Grob je začetek novega
življenja, ki premaga vse naše grobove.
Ljubezen in življenje – večni boj
proti smrti – in velika zmaga.
On je zmagal.
Življenje je zmagalo.
Ljubezen je zmagala.
Življenje, ljubezen, Bog
zmagujejo sredi teme,
čisto tiho in neopazno,
brez gledalcev in
televizijskih šovov,
brez orožja in nasilja.
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Današnji evangelij pravi, da je Janez
»videl in veroval«. Janez vidi več kot
samo povoje in prt. On vidi, kaj to
pomeni: da je Jezus vstal od mrtvih.
Zakaj Janez vidi več? Janez je bil učenec, »ki ga je Jezus ljubil« (Jn 13 23),
a tudi Janez je ljubil Jezusa in mu ostal
zvest v najtežjih trenutkih, ko so ga
drugi zapustili, saj je edini od dvanajsterih stal pod križem. Ljubezen,
s katero je v preizkušnji ostal zvest
Kristusu, mu je omogočala, da je videl
več. Ljubezen zmore »videti tudi
skozi temo«.
Da, ljubezen vidi več. Ko mladostnika
ni dolgo v noč domov, ko celo lahko

hodi po napačnih potih, ga mati čaka.
Vsi bodo videli prazno posteljo in lahko
bodo rekli, da ni domov ponočnjaka,
pokvarjenca, morda pijanca ali celo
narkomana. Mati pa ne vidi samo
prazne postelje, ne vidi samo tega,
kar vidijo drugi ljudje, ampak ji njena
ljubezen omogoča, da vidi več: da
ni njenega otroka. In trpi, ker ga ni.
Ljubezen vidi več, vidi stvari, ki jih
drugi ne vidijo, vidi pa tudi naprej.
Današnji ljudje velikokrat napačno
pojmujejo ljubezen. Tako starši mislijo, da je ljubezen to, da otrokom
vse dovolijo, da na primer pustijo,
da otroci ob nedeljah spijo in ne
gredo k maši. »Naj si odpočijejo,«
jih opravičijo. Za post in odpoved
so po njihovem mnenju premladi.
»Žrtve niso sposobni. K verouku jih
ne smemo siliti. Nobene sile!« Vendar
to ni ljubezen. Prava ljubezen vidi
več, vidi dlje. Če bomo danes vse
(po)pustili otroku, da dela, kar hoče,
da ne izpolnjuje obveznosti, potem
ga vzgajamo za jutrišnjega lenuha,
neurejenega in nezanesljivega
človeka, morda celo alkoholika in
narkomana. Starši pa, ki otrokom
posredujejo vero, jim bodo dali
trdne temelje za življenje. Spet
drugi ljudje, celo nekateri verniki,
nočejo, da bi Cerkev opozarjala na
napake v družbi. Menijo, da to ni v
slogu ljubezni. Pa je prav ljubezni
lastno, da vidi več in da vidi naprej
ter zazna, v kakšno prihodnjo nesrečo
bodo privedle ljudi današnje napake
in nepravilnosti.

naprej ter da bi to ljubezen izkazovali
v ugodnih in neugodnih okoliščinah
in bi v vsakem človeku videli njegovo
neskončno dostojanstvo.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

VELIKONOČNI PONEDELJEK

Berilo iz Apostolskih
del na velikonočni
ponedeljek ima posebno težo tudi za
nas. Komu govori
Peter? Množici tako
različnih poslušalcev, kakršnih najbrž
ni imel nikoli pozneje ne on ne kateri
od drugih apostolov. Poleg Judov in
prebivalcev Jeruzalema so jo sestavljali ljudje iz vsaj sedemnajstih krajev
takrat znanega sveta, ki so se za praznik zbrali v svetem mestu. Šum
binkoštnega vetra jih je privabil na
kraj in pred hišo, kjer so bili zbrani
apostoli. Lahko bi rekli: prvi papež
je imel prvo množično avdienco.
O kom je ob tej priložnosti govoril?
O nekom, ki so ga dobro poznali. Pred
tisoč leti ga je napovedal David. Bog
ga je pred kratkim spričal z močmi,
čudeži in znamenji, a so ga krivičniki
te dni umorili.
Kaj pove o njem? Da se je nad njim
spolnila Davidova prerokba, ki pravi,
da ga bo smrt vrnila življenju. Zares
ga je vrnila, čemur je Peter skupaj z
drugimi učenci priča in se čuti poklicanega to vest oznaniti vsem ljudem.
Dejstvo je, da je novica o vstajenju v
nekaj dneh preplavila Jeruzalem, v
Ob prazniku Jezusovega vstajenja nekaj desetletjih Judejo, v nekaj stovam želim, naj vam Vstali podari tako letjih obsežno cesarstvo, danes pa
ljubezen, ki bo videla več in bo videla ve zanjo ves svet.
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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.: L.S., od. M.G.
za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
po namenu

PONEDELJEK * 28. 03. 2016 * v velikonočni osmini * Proterij, škof
POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
VIMPERK 15.00 …

za
za
za
za
za
za

+
+
+
+
+
+

Rudolfa KORBERJA (obl.)
Davida VELEPIČA (obl.)
Ivana DRAKSLERJA (obl.)
Ivana ČREMOŠNIKA (obl.)
Štefko PLAZNIK
Marijo in Ivana ANDREJCA

* maš.: J.K., od. J.V.

* maš.: J.K., od. M.G.

TOREK * 29. 03. 2016
POLZELA

* v velikonočni osmini * Bertold, redovni ustanovitelj
19.00 … za + Ludvika in Angelo CIZEJ
… za + Antona RIBARJA
* maš.: J.K., od. J.V.

SREDA * 30. 03. 2016 *
POLZELA

v velikonočni osmini * Janez Klimak, opat
7.00 … za + Vinka JERŠIČA

ČETRTEK * 31. 03. 2016
1

* v velikonočni osmini * Gvido (Vido), opat
ANDRAŽ 9.00 … v dober namen
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana in Janija KRAJNCA, Antona REBERNIKA
POLZELA 19.00 … za + Marijo OCVIRK, Eriko in starše OCVIRK

PETEK * 01. 04. 2016
1

* v velikonočni osmini * Tomaž Tolentinski, misijonar
ANDRAŽ 17.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
ANDRAŽ 18.00 … za + Antona SITARJA (obl.), stare starše PLASKAN, SITAR
* maš.: J.K. od. S.P.
… v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 18.45 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 19.15 … v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA * 02. 04. 2016
1

ANDRAŽ
POLZELA

* v velikonočni osmini * Frančišek Paolski, pušč.
…
za
+
Alojzijo
in 2 Maksa DREVA
18.00
… v čast Srcu Marijinemu
* maš.: J.K., od. M.G.
… po maši pobožnost v čast Srcu Marijinemu
19.00 … za + Julija OCVIRKA in vse OCVIRKOVE
… za + Andreja ESIHA (30. dan)
* maš.: J.K. od. S.P.

NEDELJA
1

*

03. 04. 2016 * 2. VELIKONOČNA, BELA, B. USMILJENJA

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
G.OLJKA 10.30 …

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Mirota REPOTOČNIKA (30. dan)
vse + TOMAZLNOVE
* maš.: M.B., od. L.S.
+ družini VOŠNJAK, PEČOVNIK
+ Heleno OCVIRK in starše

OBVESTILA - VABILA

NAŠA MOLITEV 2016

APRIL
Splošni: Da bi mali
kmetje prejemali pravično plačo za svoje
neprecenljivo delo.
Misijonski: Da bi kristjani v Afriki sredi
politično-verskih spopadov pričevali
(
Ta teden prehajamo v nov mesec, zato za ljubezen in vero v Jezusa Kristusa.
bodo v četrtek molitve za duhovne Slovenski: Da bi velikodušno podpoklice, v petek češčenje Srca Jezuso- pirali slovenske misijonarje.
vega in v soboto Srca Marijinega.
V četrtek, 31. marca bo župnija Andraž
v imenu metropolije častila SRT:
9.00 ………… sv. maša
10.00 – 11.00 češčenje (vsi)
15.00 – 17.00 adoracija v tišini
17.00 – 18.00 češčenje, Karitas (vsi)
18.00 ………… sv. maša in sklep

DOBRODELNOST

V soboto, 2. aprila od 9.30 do 13. ure
bo pri sv. Jožefu v Celju delavnica ljud- Zahvala vsem, ki ste v soboto ob blaskega petja. Predava: Tomaž Nagode. goslovu velikonočnih jedil darovali
tudi za ljudi v stiski in vsem tistim,
V soboto, 2. aprila od 9.30 do 13. ure ki ste s svojim delom in pomočjo
bo pri sv. Jožefu v Celju tečaj za bralce dodali kamenček v mozaik lepega
beril. Predava: prof. Jože Faganel.
velikonočnega praznovanja .
BLAGOSLOV TRAKTORJEV

V nedeljo, 3. aprila bo v Andražu tradicionalni blagoslov traktorjev, ostale
kmetijske mehanizacije in traktoristov.
Namen prireditve je ob začetku prvih
pomladanskih opravil na poljih prositi
svetega Izidorja za zaščito, varnost
pri delu na polju in delu s traktorji. Ob
9. uri bo sveta maša, po njej pa kratek
kulturni program, ki mu bosta sledila
blagoslov in druženje ob živi glasbi.
Hrana in pijača zagotovljena. Pričakuje
se obisk najvišjih funkcionarjev iz
kmetijskih in obrtno podjetniških
združenj. Vljudno vabljeni!

PREDAVANJA

Škofijska Karitas Celje pripravlja niz
srečanj, s katerimi želi širši javnosti
predstaviti islam, njegove vrednote,
kulturo, muslimanski svet, možnosti
dialoga s krščanstvom. S pomočjo
raznih gostov bodo skušali z različnih
zornih kotov osvetliti svet, iz katerega
prihajajo begunci in migranti. Predstavili bodo tudi razliko med begunci
in imigranti, povedali kdo so azilanti
in kaj je začasni azil in se seznanili,
kakšne pravice in dolžnosti pridobijo
tisti, ki v Sloveniji dobijo azil. Živeti
pomeni srečevati se, srečati se pomeni
spoznati drugega in prisluhniti njegovi
SKRB ZA CERKEV
zgodbi. Prvo predavanje bo v četrtek,
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 31. marca, Mohor Hudej: Moje poti po
Andraž: Čremožnik, Dobrič 16, Maj- bližnjem Vzhodu - utrinki in refleksije.
henič, Dobrič 17. Polzela: Polzela I. Mesto predavanja: Vrbje pri Žalcu.

