Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
17. april

2016
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Moje ovce poslušajo moj glas
in jaz jih poznam
in hodijo za menoj.
In jaz jim dam večno življenje:
in nikoli se ne bodo
pogubile in nihče jih ne bo
iztrgal iz moje roke.
(Jn 10, 27-28)

44.. VVEELLIIK
KO
ONNO
OČČNNAA NNEED
DEELLJJAA

..

.

Imenuješ nas svoje ovce, obljubljaš
nam večno življenje in nas izročaš v
Očetove roke. Poznamo tvoj glas.
To je glas Dobrega pastirja.
Iščeš nas, kadar se oddaljimo,
kadar zapustimo uhojena pota
in sledi tvojih stopinj.
Poznamo tvoj glas. Tvoje ovce smo
in ti si Jagnje Božje.
V tebi smo eno, izgubljeni in spet
najdeni bratje, združeni
s teboj in Očetom.
Ujeti smo
v prostost
svobode,
zahvaljen za
trdne vezi
tvoje ljubezni.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
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»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz
jih poznam in hodijo za menoj« (Jn
10,27). Dobri pastir pozna vsakega
po imenu in mu je vsakdo dragocen.
To ravnanje je v nasprotju z vsemi
tistimi voditelji, katerim s(m)o ljudje
le številke, ne pa človeške osebe, ki bi
jih poznali in klicali po imenu. Dobri

pastir ima z vsakim osebni odnos. Ker
ljudje čutijo na sebi njegovo ljubezen
in vedo, da so pastirju dragoceni, poslušajo njegov glas. Božje zapovedi
bo zato lahko izpolnjeval tisti, ki ima
s Kristusom oseben odnos in je izkusil
njegovo ljubezen. Za drugega bodo
Božje zapovedi odvečne in težke ter
bo gledal, kako bi se jim izognil ali pa
jih razglasil za neživljenjske in zastarele.
Zanimivo je, da je režiser Mel Gibson
v filmu Kristusovo trpljenje Jezusove
besede, ko se razodene kot Dobri
pastir, teološko pravilno in filmsko
mojstrsko uvrstil v »flešbek« tik pred
prizorom križanja. Kristus pove, da
je Dobri pastir, ki da svoje življenje
za svoje ovce. Tako jim bo zaslužil
večno življenje: »Dajem jim večno
življenje; nikoli se ne bodo pogubile
in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke.«
Kdor posluša glas Kristusa, bo prejel
večno življenje in bo občutil varnost
njegove roke. Roka v svetopisemski
govorici pomeni moč in oblast. Kristusova roka pa je vsemogočna, ker
je roka, ki je bila pribita na križ, ki
je bila ranjena in je s svojo ranjeno
ljubeznijo prinesla ljudem odrešenje.
Naj Jezusovo zagotovilo o njegovi
navzočnosti spodbuja tudi nas v
prizadevanju, da bi poslušali njegove
besede in se ravnali po njegovem
glasu. Naj nam tudi pomaga prositi,
da nam ne bo nikoli zmanjkalo takih
duhovnikov, ki bodo podoba Dobrega
pastirja.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

Gospod Jezus, Božji Pastir duš, ki si
poklical apostole, da bi postali ribiči
ljudi, pritegni tudi danes k sebi goreče
in plemenite fante iz naših družin ter
jih naredi za učence in služabnike.
Zbudi v njih željo po odrešenju vseh
ljudi, za katere na naših oltarjih vsak
dan obnavljaš svojo daritev na križu.
Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer
toliko naših bratov tiho prosi za luč
resnice in gorečo ljubezen. Naj se odzovejo tvojemu klicu, postanejo sol
zemlje in luč sveta ter na zemlji nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo
tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev.
Tudi številna in velikodušna srca deklet
milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in
zbudi v njih željo, da se bodo službi za
tvojo Cerkev ter za uboge in bolne
žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo
tvoje ljubezni.
ZNAMENJA PRI MAŠI

Pridiga oz. homilija
Namen pridige oziroma homilije je,
da bi prebrana Božja beseda hkrati
z evharistijo bila kakor »oznanjevanje
čudovitih Božjih del skozi zgodovino
odrešenja …« Zato nam duhovnik v
homiliji razlaga Božjo besedo ali pa
katero od liturgičnih besedil. Homilija
je hrana za našo vero, za naše okrevanje, za naše delo. Duhovnik jo ima
pri ambonu, ki ga imenujemo tudi
miza Božje besede. Ko poslušamo
duhovnikove besede, se s tem hkrati
že pripravljamo na obhajanje evharistije, ki se bo uresničila na oltarju.
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17. 04. 2016 * 4. VELIKONOČNA, DOBREGA PASTIRJA

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

za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Rudija JEROMLA, Štefana, Frančiško SEŠEL
+ Antona SATLERJA, vse LESKOVŠEKOVE
+ Jožefo GUČEK (obl.)
* maš.: J.K., od. S.P., Š.G.
+ Danija in Rozalijo VIDMAJER (obl.)
* maš.: L.S., od. S.P.
+ starše VONČINA in brata

PONEDELJEK * 18. 04. 2016 * Evzebij, škof * Galdin, škof
POLZELA 7.00 … za + Marijo JERŠIČ

TOREK * 19. 04. 2016

* Leon IX., papež * Ekspedit, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Marijano (obl.) in Lovrenca OGRISA
… za + Miro ŽOHAR, Antonijo ŠUSTER, Konrada
GRADIČ, ostale sorodnike
* maš.:

SREDA * 20. 04. 2016 *
POLZELA

J.K., od. S.P.

Teotim (Teo), misijonar, škof * Neža Montepulčanska

7.00 … za + Zdenko HRAŠAR
… za + Ružo TERGLAV

* maš.: J.K., od. S.P.

ČETRTEK * 21. 04. 2016

* Anzelm, škof, c.u. * Konrad iz Parzhama, r.
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Jožefo, Marijo, Jurija SITARJA in 2 Barbari RAMŠAK
… za + Jožeta ROVŠNIKA (obl.) in Antonijo * maš.: J.K., od. S.P.
… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice

PETEK * 22. 04. 2016

* Hugo, škof v Grenoblu * Leonid, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Antona, Marijo STRAŽAR, Tomaža KREGARJA
… za + Jožico ROMIH (obl.)
* maš.: J.K., od. S.P.
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
ANDRAŽ 20.00 … za + Branka, Martino, Frančiško, Ferdinanda BLAGOTINŠKA

SOBOTA * 23. 04. 2016

* Jurij, mučenec, zavetnik Ljubljane

POLZELA 19.00 … za 2 + Franca, Marjeto, Faniko JELEN
… za + Franca, Mirka (obl.), Matildo VAŠL

NEDELJA

*

* maš.: J.K., od. M.G.

24. 04. 2016 * 5. VELIKONOČNA * Fidelis iz Sigmaringena

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

za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivano OGRAJENŠEK in Antona
+ Srečka in Jožico PIŽORN
+ Stanka JELENA (obl.)
* maš.: J.K., od. S.P., Š.D.
+ Dominika, Danijela ŽGANKA, starše ULAGA
+ Stanislavo, Antona RAZGORŠKA (obl.) * m.: L.S., od. S.P.

Biti morajo ljudje, ki molijo tudi za tiste, ki nikoli ne molijo.

(Victor Hugo)

OBVESTILA - VABILA

RAZSTAVA ROČNIH DEL

To nedeljo, 17. aprila, je molitveni dan Prijateljstvo bolnikov in invalidov, pod
za duhovne poklice. Dekanijska mo- okriljem Marijinih sester, vabi, da si
to nedeljo, 17. aprila, v prostorih pod
litvena ura bo v Libojah ob 15. uri.
polzelsko župnijsko cerkvijo ogledate
To nedeljo bo krščena Vita Č., Ločica. razstavo ročnih del bolnikov in invaV sredo, 20. aprila, ob 20. uri bo v lidov. Z nakupom katerega izmed
andraškem župnišču sestanek ŽGS izdelkov boste podprli njihovo deloin sodelavcev v gradbenem odboru. vanje. Lepo vabljeni!
V četrtek, 21. aprila, ob 19.30, bo v DOBRODELNOST
prostoru pod župnijsko cerkvijo ses- Skavti bodo od 21. do 23. aprila zbirali
tanek s starši letošnjih polzelskih star papir, da bodo kupili opremo ali
prvoobhajancev. Vabljeni!
pa prispevali za različne večdnevne
Center za duhovne poklice pripravlja dogodke. V omenjenih dneh bo pred
srečanje: »Pridi in poglej!« za fante in Aninim domom v Preboldu postavljen
mlade može, ki morda razmišljajo o poseben kontejner. Za papir, ki ga
duhovniškem poklicu. Program bo boste pripeljali se vam zahvaljujemo.
potekal v soboto, 23. aprila, od 9. do Če papirja ne boste mogli pripeljati
17. ure v Mariboru na Gregorčičevi 20. nas lahko pokličete (031562733Vid) in ga bomo prišli iskat.
MePZ Oljka vabi na koncert ob 25letnici delovanja. Koncert bo v soboto, ROMANJI
23. aprila, ob 19.30 uri v stari telo- Na Svetovni dan mladih, od 21. do 31.
vadnici OŠ Polzela.
julija lahko potujete tudi v organizaV soboto, 23. aprila, bo krščen Lukas ciji KC Vintgar in Društva Dvorec za
D., Založe, v nedeljo, 24. aprila, pa Lara kulturo in izobraževanje, Založe. ProgK., Andraž, Klara R., Polzela, Maruša K., ram: 21. - 25. julija prostovoljno delo v
Breg, Nastja K., Breg, Leon M., Andraž. Varšavi; 25. - 31. julija Svetovni dan
mladih v Krakovu. Če se prijavite pred
V nedeljo, 24. aprila, bo po sv. maši 30. aprilom je cena 270 €.
srečanje staršev letošnjih andraških
Škofija Celje vabi na zahvalno romanje
prvoobhajancev. V župnišču.
ob 10. obletnici njene ustanovitve.
Na željo papeža Frančiška bo mašna Potovanje v Rim, Vatikan, Assisi se
nabirka prihodnje nedelje za Ukrajino. bo odvijalo od 26. do 29. septembra.
Vodila ga bosta škofa dr. Stanislav
SKRB ZA CERKEV
Lipovšek in dr. Peter Štumpf. Čeprav
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. se termin zdi še oddaljen, vas vendar
Andraž: Plaskan, Andraž 32, Sitar, spodbujamo, da za lažjo organizacijo
Andraž 32/a, Draksler, Andraž 32/b. svojo udeležbo sporočite čimprej,
najpozneje pa do 6. junija v župnišče!
Na Polzeli: Polzela I.

