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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Novo zapoved vam dam:
Ljubite se med seboj!
Kakor sem vas jaz ljubil,
se tudi vi ljubite med seboj.
Po tem bodo vsi spoznali,
da ste moji učenci,
ako boste imeli
ljubezen med seboj.«
(Jn 13, 34-35)
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Slabotni ljudje smo, priklenjeni k
zemlji, in sam si rekel,
da še ne moremo tja, kamor greš ti.
Prej se morajo uresničiti
blage besede tvoje zapovedi:
Ljubite se med seboj,
kakor sem jaz vas ljubil.
Šele po ljubezni smo sposobni
slediti tebi, hoditi po poti
Resnice in Življenja.
Naše prepoznavno
znamenje naj bo
bratska ljubezen
– karitas.
Bodi zahvaljen,
da te smemo
imenovati Ljubljeni.
Berta Golob
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Ko danes Kristus v evangeliju pravi:
»Otroci, novo zapoved vam dam, da
se ljubite med seboj!« (Jn 13,34), hoče
poudariti, da je temeljna in pravzaprav edina zapoved, ki nam jo daje,
zapoved medsebojne ljubezni. Seveda
Jezus ni samo govoril o ljubezni, ampak
nam je dal zgled ljubezni, saj pravi:
»Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi
vi ljubite med seboj!«.
Kako Kristus ljubi, vidimo tudi iz začetnega stavka današnjega evangelija:

»Ko je Juda šel iz dvorane zadnje večerje, je Jezus rekel.« Jezus je vedel,
da ga gre Juda izdat, a je takoj po njegovem odhodu dal učencem zapoved
ljubezni. Človeško bi bilo, da bi takrat
učencem povedal nekaj krepkih: očital
bi jim lahko, kako jih je posebej učil,
kako so oni videli čudeže itd., a da
sedaj eden odhaja, da ga gre izdat.
Kristus pa spregovori o potrebnosti
ljubezni in da novo zapoved. V tem
je ta zapoved nova? Tudi v tem, da
Kristus naroča ljubezen do vseh ljudi,
torej tudi do Juda. To ni samo po sebi
umevno. V takratni kulturi je bilo
drugače. Judje so ljubili samo Jude,
ne pa poganov. Grki so ljubili samo
svobodne sodržavljane, sužnjev pa
ne. Jezus pa razširi ljubezen do vseh.
Novost Jezusove zapovedi je tudi v
naročilu, naj ljubimo prvi in brezpogojno. Najprej je pri zadnji večerji
umil učencem noge in šele nato govoril o ljubezni. Najprej jim je pokazal,
kako jih ljubi, šele nato jim je dal
zapoved ljubezni. Pri Kristusu ni
razkoraka med besedami in dejanji.
Pri njem so besede in življenje eno.
Jezus je prva govoreča pridiga ljubezni.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

HODEČA PRIDIGA

Nekega popoldneva
leta 1953 so se časnikarji in predstavniki oblasti ker različnih organizacij zbrali na železniški

postaji v Chicagu, da bi pozdravili
Nobelovega nagrajenca za mir leta
1952. Ko je stopil iz vlaka, so kamere
začele snemati in predstavniki oblasti
so mu podajali roke in govorili, kako
velika čast je za njih, da ga lahko pozdravijo. Prijazno se jim je zahvalil.
Nato je pogledal čez njihove glave in
jih prosil, če mu za trenutek oprostijo.
Stopil je skozi množico in se približal
starejši črnki, ki se je mučila s prenašanjem težkega kovčka. Vzel ji ga
je in ga prenesel do avtobusa. Ženi je
še pomagal vstopiti, ji zaželel srečno
vožnjo in se poslovil. Potem se je vrnil
k ljudem in rekel: »Oprostite, ker ste
morali tako dolgo čakati.« To je bil
Albert Schweitzer, znani zdravnik in
misijonar, ki je svoje življenje preživel
tako, da je pomagal ubogim v Afriki.
Eden od članov odbora za sprejem
je nekemu časnikarju takole komentiral dogodek: »Takrat sem prvič videl
hodečo pridigo.«
ZNAMENJA PRI MAŠI

Izpoved vere
Izpoved vere pri maši ima namen potrditi in odgovoriti na Božjo besedo, ki
smo jo slišali pri branju Božje besede
in v pridigi. Namen pa je tudi ta, da
se še enkrat spomnimo pravil vere,
preden začnemo obhajati evharistično
daritev. Ena najlepših in najglobljih
prvin našega verovanja je vera v vstajenje od mrtvih, saj z razglašanjem
vstajenja od mrtvih in z izpovedjo vere
v večno življenje doseže veroizpoved
svoj vrhunec. Vero izpovemo stoje.
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24. 04. 2016 * 5. VELIKONOČNA * Fidelis iz Sigmaringena

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

za
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za
za
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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.

PONEDELJEK * 25. 04. 2016 * Marko, evangelist * Erminij, opat, škof
POLZELA 7.00 … za + Ivano CVIKL (obl.)

TOREK * 26. 04. 2016

* Marija, Mari dobrega sveta * Štefan Permski, škof

ANDRAŽ 16.00 … za + Franca PLASKANA (pogrebna)
POLZELA 19.00 … za + Jožico LAH in njene sorodnike

SREDA * 27. 04. 2016 * Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska, samotarka
POLZELA

7.00 … za + Franca (obl.) in Vido CVENK

ČETRTEK * 28. 04. 2016

* Peter Chanel, duhovnik, mučenec * Vital, m.
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Ljudmilo FLORJANC (obl.)
… za + Štefko PLAZNIK
* maš.: J.K., od. S.P.
… po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice

PETEK * 29. 04. 2016

* Katarina Sienska, dev., c.u., sozavetnica Evrope

POLZELA 19.00 … za + Frančiško (obl.), Antona, Edija, Tilko ŽGANK
… za + Ludvika in Angelo CIZEJ
* maš.: J.K., od. S.P.
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
ANDRAŽ 20.00 … za + Antona SITARJA

SOBOTA * 30. 04. 2016

* Pij V., papež * Jožef Cottolengo, redovnik

POLZELA 14.00 … za srečo in blagoslov v družini (poroka)
POLZELA 19.00 … za + Stanislava ROMIHA in sorodnike

NEDELJA

*

01. 05. 2016 * 6. VELIKONOČNA * Jožef Delavec * p. d.

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

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
uspešno okrevanje sestriča
+ Zofijo in Damjana JEZERNIK, vse PRUNGLOVE
+ starše HLEP in ZABUKOVNIK
+ Ivanko JANEŽIČ
* maš.: J.K., od. S.P., Š.D., J.B.
+ Cvetko MAROVT *
vse goroolske romarje

Bog je na križu razprostrl svoje roke, da bi objel skrajne konce vesolja.

OBVESTILA - VABILA

1. MAJ – SV. JOŽEF

Prihodnjo nedeljo se bomo na Gori
Oljki tradicionalno spomnili in slovesno obhajali sv. Jožefa Delavca.
Ko rečemo 'delavca', ga vidimo z žago
ali kladivom v roki. Prav. Vendar je
To nedeljo, 24. aprila, bodo krščeni gotovo veliko delo tudi otrok Jezus v
Lara K., Andraž, Klara R., Polzela, Ma- njegovih rokah. Varovanje in vzgoja
ruša K., Breg, Nastja K., Breg, Nadja, otrok je delo nad vsemi deli. Zato se
Š.K., Breg, Leon M., Andraž.
mu priporočajmo tudi v tem smislu:
To nedeljo, 24. aprila, bo po sv. maši Sveti Jožef, pravičen in pošten,
srečanje staršev letošnjih andraških z očetovsko skrbnostjo si
vzgajal Jezusa in z ljubeznijo
prvoobhajancev. V župnišču.
zakonca delil svoje življenje
Na željo papeža Frančiška bo mašna z Marijo, njegovo Materjo.
nabirka te nedelje oddana Ukrajini. Zaupam v tvojo pomoč
In v tvoje roke izročam
V četrtek molimo za duhovne poklice.
Svoje prošnje … Sveti Jožef,
V nedeljo, 1. maja, bo poleg rednih v mirnem Nazaretu si slišal
nedeljskih maš dodatno maša tudi navdihe Svetega Duha in si s
na Gori Oljki. Gre za praznik Jožefa čudovitim zaupanjem zvesto izpolnil
Delavca, ko radi romamo v svetišče Božjo voljo. V nemiru mojih dni mi
sv. Križa in ob drugih prazničnih pomagaj slišati navdihe Svetega Duha
radostih doživimo tudi milosti sv. in sprejeti voljo nebeškega Očeta.
daritve. Srečanje ob oltarju se bo
ROMANJI
pričelo ob 10.30. Vabljeni!

Zakrament sv. zakona želijo skleniti:
① Grega Marovt, Breg in Klavdija
Strojanšek, Breg; ② Gorazd Glušič,
Andraž in Petra Podjaveršek, Andraž.

Na Svetovni dan mladih, od 21. do 31.
julija lahko potujete tudi v organizaTo nedeljo, 24. aprila, ob 16. uri lepo ciji KC Vintgar in Društva Dvorec za
vabljeni v Dom krajanov Andraž na kulturo in izobraževanje, Založe. Progkoncert filmske glasbe 'Gremo v kino'. ram: 21. - 25. julija prostovoljno delo v
V glavni vlogi: Mešani pevski zbor Varšavi; 25. - 31. julija Svetovni dan
Andraž. Sodeluje: Godalni kvartet mladih v Krakovu. Če se prijavite pred
Korunštrajh
30. aprilom je cena 270 €.
KULTURA

SKRB ZA CERKEV

Škofija Celje vabi na zahvalno romanje
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. ob 10. obletnici njene ustanovitve.
Andraž : Blagotinšek, Andraž 10, Potovanje v Rim, Vatikan, Assisi se
Blagotinšek, Andraž 10/d, Ožir, bo odvijalo od 26. do 29. septembra.
Vodil ga bo škofa Stanislav Lipovšek.
Andraž 11. Na Polzeli: Polzela I.

