Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
19. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jaz pa vam pravim:
Ljubite svoje sovražnike
in molite za tiste,
ki vas preganjajo.
Če namreč ljubite tiste,
ki vas ljubijo,
kakšno zasluženje imate?
Ali ne delajo tega tudi cestninarji?
In če pozdravljate le svoje brate,
kaj delate posebnega?
Ali ne delajo tega tudi pogani?
Bodite torej popolni, kakor je
popoln vaš nebeški Oče.
(Mt 5, 44.46-48)

Praviš, da ni težko ljubiti tistega, ki
nas ljubi, mi pa tolikokrat
zanemarjamo svoje najdražje.
Učiš nas ljubiti svoje sovražnike;
ali ne zahtevaš preveč, ko vendar veš,
kako maščevalno je naše srce?
Pravično se nam zdi
povračilo zob za zob.
Delati dobro znamo le
iz strahu pred udarci.
Bodi zahvaljen za
besede o ljubezni.
Pomagaj nam jih uresničiti,
da se približamo tvoji popolnosti.

Ljubezen do sovražnikov je znamenje, da si o Bogu nekaj doumel in da
mu pripadaš. Nedvomno to presega
človeške moči. Tu se razodevata Božja
ljubezen in ravnanje. Nebeški Oče
namreč »veleva svojemu soncu, da
vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter
pošilja dež pravičnim in krivičnim.«
Takšen je Bog. Ljubi brezpogojno in
brez razlike.
Ko govorimo o Jezusovi zahtevi ljubiti
celo sovražnike, smo pri jedru njegovega govora na gori. To je gotovo
najbolj korenita, naravnost nezaslišana zahteva. Upira se naši človeški

pameti. Nasprotuje človeškim nagNASILJE
njenjem in tudi celotni zgodovini
Slišali ste, da je bilo
človeštva. Mnogi bi radi to zahtevo
rečeno: ‚Oko za oko
omilili in zgladili njeno neizprosno
in zob za zob.‘ Jaz pa
ostrino. Pravijo, da je dovolj, če ne
sovražiš, ali pa, da je ta zapoved samo vam pravim, da se hudobnežu ne
upirajte; marveč, ako te kdo bije po
za popolne kristjane.
desnem licu, mu nastavi še drugo; in
Toda zapovedi te vseobsežne ljubezni kdor hoče s teboj začeti pravdo in ti
ni mogoče prikrojiti, niti se ji izmak- vzeti suknjo, mu pusti še plašč. (Mt)
niti. V njej se najjasneje pokaže, da
evangelij ni zgolj človeško priporočilo, Nasilje je najslabši odgovor na
ampak je Božja zamisel. Ta visoka težke probleme našega časa.
zahteva je kakor Božji podpis v Sv. Mediji dnevno poročajo o nasilju.
pismu, dokaz njegove avtorstva. Še Zgroženi beremo o
več, ljubezen do sovražnikov je drugo nepredstavljivih zločinih,
ime za Boga.
gledamo slike neskončne revščine.
Ljubiti tiste, ki nas ljubijo, pozdravlja- Nasilja ne moremo premagovati z
ti tiste, ki nas pozdravljajo – za to ni nasiljem. To zmore le ljubezen.
potrebno imeti nobene vere. Za to ne Povsod išče dobro in nikoli ne obupa.
potrebuješ Boga. To zmore vsak. To Ne uživa v senzacijah zla,
je pač človeško. Evangelijske zahteve ampak se veseli vsega dobrega, ki
pa vse to ravno presegajo. »Evangelij, se kljub vsemu dogaja.
ki sem vam ga oznanil, ni človeški,«
je dejal apostol Pavel. Je nadčloveški.
Človeka dviga iz njegove majhnosti,
omejenosti, zagledanosti vase k junaškim dejanjem ljubezni in plemenitosti.
Ob tem zaslutimo, kaj je Božje kraljestvo, o katerem Jezus neprestano
govori.
Po: Ozare – TV Slovenija, 1996

Blagor tistim, ki ne širijo nasilja.
Blagor nenasilnim,
ki ne stremijo po moči:
ki se postavljajo na stran šibkih,
in tistih, ki so žrtve drugih ljudi;
ki pogumno nastopijo
proti zlorabi moči;
ki spiralo nasilja zasučejo
v spiralo prijateljstva in ljubezni.

Za nasilje se moraš naučiti sovražiti.
Spoznavam, da se vse začenja
Za nenasilje se moraš naučiti ljubiti.
spreminjati, in sicer vsakokrat, ko se
P. Bosmans, Vitamini za srce
ljudje trudijo živeti evangelij tako,
kot nas uči Jezus; tedaj agresivnost,
vsaka bojazen in vsaka žalost dajejo Imej potrpljenje v vseh stvareh,
prostor miru in veselju. (Baudouin) predvsem pa s samim seboj. (F. S.)

19. 02. – 26. 02.

NEDELJA

*

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)

PONEDELJEK * 20. 02. 2017 * Jacinta in Frančišek, fatimska pastirčka
POLZELA 7.00 … za + Jožeta JOŠOVCA

TOREK * 21. 02. 2017
POLZELA

* Peter Damiani, škof, cerkveni učitelj
17.00 … za + Milana in Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE

SREDA * 22. 02. 2017

* Sedež apostola Petra * Marjeta Kortonska, s.

POLZELA 7.00 … ni naročenega mašnega namena … v dober namen

ČETRTEK * 23. 02. 2017

* Polikarp, škof, mučenec * Jožefina Vannini
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Heleno VRABIČ
… za + Silvestra TKALCA (8. dan)
maš.:
… po maši molitev za duhovne poklice

J.K., Š.D.

PETEK * 24 02. 2017

* Matija, apostol * Konstancij, redovnik
POLZELA 17.00 … za + Silvo in Konrada TURNŠKA
… za + RAKOVE in Jožico
* maš.:
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

J.K., S.P.

SOBOTA * 25. 02. 2017
POLZELA 17.00 …
…
…
…

NEDELJA

*

za
za
za
za

+
+
+
+

* Valburga, opatinja * Tarazij, carigrajski patriarh
Zvonka (obl.), Marijo TURNŠEK, starše LEŠNIK, sorod.
Majo (obl.) in vse MOŽINOVE
Vita in družino BIBIČ
Brigito TAJNŠEK (8. dan)
maš.: J.K., T.K., M.G., Š.D.

26. 02. 2017 * 8. MED LETOM * Aleksander (Branko), š.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Amalijo BLAGOTINŠEK (obl.), Ferdinanda, BOLČINOVE
+ Marijo in Valentina VODOVNIKA ter sorodnike
+ Emila-Milana GROBINA, Ano in Jožeta * J.K., S.P., Š.D.
+ Jožeta AVŽNERJA ter starše ROJŠEK-AVŽNER
+ Radota TROBINA (obl.) in sorodnike
+ Marijo DEBELAK (30. dan)
maš.: J.K., T.K., S.P.

Večina ljudi niti ne sluti,
kaj bi lahko Bog naredil iz njih,
samo če bi mu bili na razpolago.

(Ignacij Lojolski)

OBVESTILA - VABILA

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
To nedeljo, 19. februarja in prihodnjo
nedeljo, 26, februarja, bomo pri vseh
mašah prisluhnili pastirskemu pismu
za postni čas 2017. Prvi del: Sv. krst
je velik božji dar za vsakega izmed
nas. Drugi del: Bodite ponosni in ustvarjalni kristjani.
To nedeljo, 19. februarja, ob 16. uri, bo
v Kardinalovi dvorani Doma sv. Jožefa
Celje, recital o pesniku in prevajalcu
Jožetu Šmitu. Recital pripravljajo člani
Ljubiteljskega gledališča Teharje.
Župnijska Karitas
Polzela letos spet
vabi na delavnico
'Izdelava rož iz papirja' v prostore
Karitas v sredo, 22. februarja ob
16. uri. Vabljeni vsi, ki vas veseli
skupinsko delo v dobri družbi in
osvajanje ročnih spretnosti. Prijave
sprejema Beti Mlakar, 031 441 721.
V četrtek in petek po sveti maši ste
lepo vabljeni k molitvi in slavljenju.
Hvala vsem, ki ste se ob celodnevnem
češčenju SRT na Polzeli odzvali in
sodelovali pri molitvenih urah in sv.
mašah. Naj koristi za duhovno rast.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Dobrič 23;
Dobnik, Dobrič 23; Hlep, Dobrič
23/b. Na Polzeli: Založe.

DUHOVNA OBNOVA

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

Tradicionalno 'postno romanje' naše
metropolije bo letos od 30. marca do
1. aprila na Slovaško, v Košice, Prešov,
Spišsko Kapitulo, Levočo. Duhovni
vodja bo mariborski nadškof msgr.
mag. Alojz Cvikl. Cena 199 €. Prijave!
DRUGO

Na Polzeli je dar za ogrevanje oz. za
'stolnino' oddalo doslej 99 oseb. Lani
skupaj 150. Vabilo torej vsaj še 50-tim.
Tudi v Andražu pričakujemo (glede na
lanski odziv) še 27 oseb. Hvala!
MOLITEV: ODPRTE OČI

Oče, budilka me je zbudila. Zdi se mi,
da je bila noč prekratka. Ampak sedaj
ne bom žaloval/a za spancem. Pripravljen/a sem na to, kar mi boš zaupal.
Podari mi odprte oči za priložnosti,
ki jih ta dan pripravlja zame. Naj ne
spregledam, kje me lahko uporabiš, da
koga opogumim, ga vzpodbudim, naj
na življenje pogleda pozitivneje, naj
se spoprime s problemi, ne tarna.
Podaril si mi Svetega Duha. On je zame
kot izvir, a ga pogosto ne dojamem. Naj
danes začutim ta notranji vir, ki nikoli
ne presahne, da bo moje življenje duhovno bogato in bom postal/a vir blagoslova tudi za druge.
Po: A. Grünu

