Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
12. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ne mislite,
da sem prišel razvezovat
postavo ali preroke;
ne razvezovat, marveč
dopolnit sem jih prišel.
Kajti resnično, povem vam:
dokler ne preideta
nebo in zemlja,
ne bo prešla ne ena črka
ali ena pičica postave,
dokler se vse ne zgodi.
(Mt 5, 17-18)

Gospod Jezus, prepolni smo farizejske
pravičnosti, ko se spotikamo nad
sočlovekom, poveličujemo pa svoje
zasluge. Prehitro prisegamo zvestobo,
potem pa te po malem izdajajmo,
ker ne držimo dane besede.
Zvestobo ti prisegamo, kadar smo v
stiskah, brž pa, ko nam gre dobro,
postanemo sami sebi zadostni.
Kako da nas moreš ljubiti,
izdajalske in nezveste,
in nas imeti za
svoje brate?
Bodi zahvaljen
za odpuščanje, s
katerim nas posvečuješ.

Prijatelj, ki mnogo časa presedi pred
televizorjem, mi je pripovedoval zgodbo z naslovom: Beg v verigah. Dva
kaznjenca so selili iz zapora v zapor.
Spotoma jima je uspelo pobegniti.
Toda to njuno srečo sta spremljali
dve nesreči. Prva, ker sta bila vsak z
eno roko vklenjena v isto verigo.
Druga, da je bil eden od njiju belec
in drugi črnec. Črnec je sovražil vse
belce, belec vse črnce. Pisano sta se
gledala. Toda svoboda v daljavi in
železna veriga na roki je bila njuna
skupna usoda. Preskočiti sta morala

jarek: eden je padel, drugi ga je z jezo
in zmerjaje vlekel ven. Prebijala sta
se skozi živo mejo; enemu se je zataknila obleka, drugi ga je suval in
preklinjal. Eden se je hotel oddahniti,
drugi je silil naprej. Upehana sta se
zvrnila v travo in se še na tleh obdelovala s pestmi in brcami. Odnehala
sta šele, ko ju je veriga ožulila do kosti.
Obmirovala sta in začela trezno misliti: Če se pobijeva, bova oba mrtva.
Če enemu uspe ostati živ, bo z verigo
priklenjen na mrliča. Ali ne bi bilo
bolje, da bi složno načrtovala pot v
svobodo, v življenje …?

Zakonca sta dolžna
sprejeti odgovornost
vsak zase in za svoje
ravnanje. Pravico si imata povedati,
kako se drug ob drugem počutita in
kakšne spremembe si želita. Potem
naj se pozorno opazujeta in pohvalita že drobne korake, ki so storjeni
v novo smer. Če smo pozorni le na
napake in na tisto, kar nas moti, lahko
spregledamo paleto dobrih stvari.

Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu

Po: Ognjišče 02/13

ZAKONCA

S poroko se zavestno delo za dober
odnos šele začne. Dobro je, da sta oba
Slika naše vsakdanjosti. Določeno zakonca pripravljena skupaj rasti,
nam je prebivati skupaj, od nas pa je se učiti in poglabljati odnos. Zato je
odvisno, kakšno bo to naše skupno neizmernega pomena, da skupaj zbibivanje. V miru in slogi ali v sovraštvu ramo pozitivne dogodke in spomine
in vojni. Če se bomo sposobni pogo- iz obdobja pred poroko, iz obdobja
varjati, nam bo lepo. Če se med seboj zgodnje poročenosti in skozi celo
pobijemo – kaj bomo imeli od tega?
življenje ...
V današnjem evangelijskem odlomku
In vloga Boga v zakonskem življenju?
nam Jezus daje mnogo navodil. Skupni
Brez njega si težko predstavljamo
imenovalec vseh je zelo preprost:
dober zakon. Kljub dobrim nameram
Vsak človek naj ti bo brat. Glej v njem
svojo in Božjo podobo. Če pričakuješ se lahko znajdemo v življenjski situod njega, da ti bo dober, bodi ti do aciji, ko zmanjka moči, volje in enernjega prej. Veruj v moč dobrote, kajti gije, da bi to, kar bi bilo dobro, tudi
naredili. Dobro je, da z Bogom graza njo stoji Bog.
dita zelo osebni odnos, se z njim poLepe besede, bo kdo dejal. Lepe, toda govarjata kot z najboljšim prijateljem.
Jezus ni ostal le pri njih. Vzel jih je Vsak dan kličita drug na drugega ter
zares. V njem so postale dejanje in na otroke Božji blagoslov. Ko nam
življenje. Življenje so tudi vsem tis- življenje prinese težke stvari in dotim, ki jih jemljemo zares.
življamo svoj križ, lahko računamo
Morda me bo kdo vprašal, kako se je tudi na Božjo pomoč. In če imata
tista zgodba iz filma končala. Ne zakonca na skupni poti Njega kot
vem. Vem pa, da se nadaljuje v tebi in zvestega spremljevalca, je korak
lahko bolj pogumen in odločen.
v meni.

12. 02. – 19. 02.

NEDELJA

*

12. 02. 2017 * 6. MED LETOM * Humbelina, redovnica

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
POLZELA 14.45 … za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivana, Frančiško ZABUKOVNIK (obl.), ZG. ŠTOBARJEVE
+ Frančiško, Martina, Ivana DUŠIČA
+ Zdravka in Ljudmilo JEŽOVNIK
* m.: J.K., S.P., Š.D.
+ Ivanko in Franca DROBEŽA
+ Ludvika JERŠIČA
+ Bojana RIZMALA (8. dan)
* maš.: J.K., T.K., M.G.
+ Stanka PODBREGARJA (ob pogrebu)

PONEDELJEK * 13. 02. 2017 * celodnevno češčenje SRT na Polzeli
POLZELA 7.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA
* maš.: M.Š.
POLZELA 17.00 … za + Draga PLEVELA, starše Julijano, Teodorja VOJTA
… za 2 + Mariji JOŠOVC in Anico MAROVT
* m.: D.S., J.K.

TOREK * 14. 02. 2017
POLZELA 17.00 …
…
ANDRAŽ 18.00 …
…

za
za
za
za

+
+
+
+

* Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
Marto URANJEK (30. dan)
Avgusta PLASKANA
* maš.:
Marijo ČRETNIK in Franca
Romano PETEK (30. dan)
* maš.:

J.K., S.P.
J.K., M.G.

SREDA * 15. 02. 2017
POLZELA

* Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica
…
v
čast
Svetemu Duhu
7.00

ČETRTEK * 16. 02. 2017
POLZELA 15.30 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

* Julijana Koprska, mučenka * Onezim, škof
+ Silvestra TKALCA (pogrebna)
2 + Cirila, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK
+ Krištofa ŠTEFANČIČA (30. dan)
+ Vinka HRIBERNIKA, HRIBERNIKOVE, BOVHATOVE,
in Danico KRAMERŠEK
maš.: J.K., T.K., Š.D.

PETEK * 17. 02. 2017

* Sedem ustanoviteljev reda servitov * Silvin, škof
ANDRAŽ 16.00 … za + Ivanko SKAZA
POLZELA 17.00 … za + Vikija (obl.) in Marjana, vse ZAVERŠNIKOVE
… za + Jakoba ŠTRUKLJA
* maš.: J.K., S.P.

SOBOTA * 18. 02. 2017

* Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec
POLZELA 17.00 … za žive in rajne ZAGORIČNIKOVE
… za + Roberta LEKŠETA
maš.:

NEDELJA

*

J.K., T.K.

19. 02. 2017 * 7. MED LETOM * Konrad iz Piacenze, spok.

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

žive in rajne farane
/ SREDENŠEKOVE
+ Antona (obl.), Ivano OGRAJENŠEK, GRMOVŠEKOVE,
+ Alojzijo DREV, 2 Maksa, vse KOŠKOVE
+ Andreja KUŽNIKA (obl.) in sorodnike
+ Fortunata BRŠEKA (obl.)
* m.: J.K., S.P., Š.D., T.K.
+ Stanka PODBREGARJA (8. dan)

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNI KONCERT

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
V ponedeljek, 13. februarja, bo na Polzeli 2. dan celodnevnega češčenja SRT.
Razpored molitvenih ur in sv. maš je
objavljen spodaj. Radi prihajajte!
V torek, 14. februarja, ob 16. uri, bo
v Domu sv. Jožefa v Celju za starše
tečaj priprave na krst otrok.
V torek, 14. februarja, ob 18.30, bo v
Andražu, v prostorih župnišča, srečanje članov ŽGS.

V nedeljo, 12. februarja, ob 17. uri, bo
v cerkvi na Polzeli dobrodelni koncert
za poravnavo dolgov, ki so nastali ob
obnovi notranjosti cerkve na Polzeli.
Za ta lep in koristen namen so nam
svoje talente pripravljeni podariti člani
vokalne skupine 'Draž'. K sodelovanju
so povabili še ansambel 'Dominik' iz
Žalca in braslovški moški zbor. Obeta
se bogato duhovno-glasbeno doživetje,
zato vas prijazno vabim, da se koncerta udeležite v čim večjem številu.
Povabite še druge.
RAZNO

V četrtek, 16. februarja, ob 17.30 (po
maši), bo na Polzeli srečanje s starši
veroučencev 5., 6., 7., 8. in 9. razreda.
V prostoru pod cerkvijo.

Andraž: Tudi to nedeljo bodo ključarji
zbirali prispevke za uporabo klopi v
cerkvi. Višina prispevka naj ostane
enaka kot prejšnja leta. Hvala!

V petek, 17. februarja ob 19. uri, bo v
Domu sv. Jožefa v Celju začetek tečaja
za zaročence (priprava na sklenitev
sv. zakona). Nadaljevanje v soboto ob
8.30. Prijave na info@jozef.si.

Na Polzeli je dar za ogrevanje oz. za
'stolnino' oddalo doslej 95 oseb. Lani
skupaj 150. Vabilo torej vsaj še 55-tim.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Andraž 76;
Sitar, Andraž 77. Na Polzeli: Založe.

Od ponedeljka, 20., do torka, 21. februarja bodo v Domu sv. Jožefa Celje
duhovne vaje za ministrante. Vodil
jih bo novomašnik, Gregor Majcen.
Prijave do 18. februarja na 059-073800 in info@jozef.si. Prispevek znaša
25 € za duhovne vaje, bivanje, hrano.

CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT 2017 - POLZELA
PONEDELJEK, 13. februarja: (2. dan)
7.00 ................................
maša
8.00 - 9.00 ..................
molitvena ura:
9.00 - 10.00 ..................
molitvena ura:
10.00 - 11.00 ..................
molitvena ura:
11.00 - 12.00 ..................
adoracija v tišini:
13.00 - 15.00 ..................
molitev, spoved:
15.00 - 16.00 ..................
molitvena ura:
16.00 - 17.00 ..................
molitvena ura:
17.00 ................................
maša, zaključek

g. Mirko Škoflek, dekan
Založe
Orova vas
Polzela - center
vsi
veroučenci (po šolskem pouku) (spoved)
Karitas
Ločica ob Savinji
g. Drago Svetko

