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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Poglejte ptice pod nebom:
ne sejejo in ne žanjejo
in ne spravljajo v žitnice,
in vaš nebeški Oče jih živi.
Ali niste vi veliko
več vredni ko one?
Kdo izmed vas pa more s
svojo skrbjo dodati svojemu
življenju en sam komolec?
In za obleko, kaj ste v skrbeh?
Poglejte lilije na polju,
kako rastejo; ne trudijo se in
ne predejo, a povem vam,
da se še Salomon v vsem
svojem sijaju ni oblačil kakor
katera izmed njih.
(Mt 6, 26-29)

Gospod, hvala ti, ker vodiš naše
misli, besede in dejanja, ker smo
tvoji ljubljeni otroci in ker vedno
obrišeš naše solze in nam pomagaš,
da začnemo znova. Hvala za
tvojo veliko obljubo
po preroku Izaiju:
»Jaz te ne pozabim.«
Prosimo te, naj tudi mi
nikoli ne pozabimo,
da smo tvoji otroci. Amen.

Ljudje se hitro zbegamo in preusmerimo svojo pozornost od tega, k čemur
smo zavezani. Osredotočenost na
služenje Bogu pomaga človeku, da
ima enega gospodarja. Če služimo
dvema gospodarjema, se prej ko slej
znajdemo v precepu glede tega, kako
ohraniti zvestobo enemu ali drugemu.
Če se je človek posvetil Bogu, potem
se ne more na isti način posvetiti
služenju denarja. Mamon oziroma
denar je namreč eden največjih konkurentov Bogu, saj, vsaj na videz,
človeku daje občutek varnosti in
blagostanja. Posedovanje denarja
človeku pravi, da je lahko neodvisen

in samostojen, da se lahko zanese
sam nase. Vendar ni čisto tako. Denar
človeku ne more zagotoviti ničesar,
saj je končno človekovo življenje v
Božjih rokah.
Jezus torej spodbuja ljudi, ki ga poslušajo, naj se otresejo nepotrebnih
skrbi in ne zapravljajo moči za tisto,
kar jim ne zagotavlja blagostanja. Bog
sam skrbi za človeka in zaupanje v
Boga je pravo blagostanje. Pravo
bogastvo se odkrije v skromnosti in
preprostosti, v zaupanju v Boga. Jezus
ne kliče k brezdelju, temveč predstavlja Boga kot tistega, ki ljudi resnično
hrani in oblači.
Kdor ne zaupa Bogu, živi v stalni napetosti, kdor pa išče njegovo kraljestvo
in njegove zakone, temu bo navrženo
tudi vse drugo, kar potrebuje.
In končno modrost, vezana na sedanjost: Vse kar je je to, kar je tukaj in
sedaj. Jutri še ne obstaja, zato ni
mogoče z gotovostjo napovedati,
kaj bo jutri prinesel. Če bom čakal
na jutri, se mi kaj hitro lahko zgodi,
da ne bom zaznal današnjega dne.
Mnogi izmed nas pa živimo za jutri
in tako nikoli resnično ne zaživimo.
Modrost je torej v tem, da ostanemo
navzoči v Bogu in vse podredimo in
izročimo njemu.
Po: radio.ognjisce.si; feb. 2011

Če hočeš,
da bo nekdo postal kristjan,
naj eno leto stanuje pri tebi.
(Janez Zlatousti)

POSTNE AKCIJE

KARITAS: 40 dni brez
alkohola v znamenje
solidarnosti z vsemi,
ki trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni,
ki so posledica alkohola. V sredo, 1.
marca, ob 11.30 bo v galeriji Družine,
na Krekovem trgu 1, v Ljubljani novinarska konferenca, na kateri bodo
predstavili letošnjo akcijo, ki bo pod
naslovom »Izberi prav. Bodi z mano.«
Akcija bo potekala od srede, 1. marca,
do sobote, 15. aprila 2017. Odprite
www.brezalkohola.si.
PRIDI.COM: V letošnjem postnem času
nadaljujemo akcijo, imenovano #deli
Jezusa. To je projekt, s katerim hočemo
odgovoriti na klic k novi evangelizaciji
na Slovenskem. Osnovni namen je
preko medijev spodbuditi kristjane,
da bi v svojem lastnem okolju delili
svojo izkušnjo vere v Jezusa. Naslov
letošnje postne akcije je 'Blagor ti!'
Ali kristjani poznamo blagre, ki nam
jih je Jezus razodel, da bi z njihovo
pomočjo našli pot do resničnega
veselja? O blagrih bodo razmišljali
naključni mimoidoči, duhovniki in
pričevalci, ki bodo posamezen blagor
podkrepili z osebno izkušnjo. Vsebina bo štirikrat tedensko objavljena
na spletni strani pridi.com, Facebooku, Youtubu, predvajala pa jih bo
tudi Exodus TV.

Spoznaj se kot Božja podoba
in zardi zaradi tega,
da si jo prekril s tujo podobo.
(Bernard iz Clairvauxa)

26. 02. – 05. 03.

NEDELJA

*

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

POLZELA 7.00 ... ANDRAŽ 9.00 ... POLZELA 10.30 ...

PONEDELJEK * 27. 02. 2017 * Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij, Prokopij
POLZELA 7.00 … za + Albina KUHARJA (30. dan)

TOREK * 28. 02. 2017
POLZELA

* Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež
* PUST
18.00 … za + Jožeta ZBIČAJNIKA (obl.)
… za + Magdo HERODEŽ (30. dan)
* maš.: J.K., M.G.

SREDA * 01. 03. 2017
POLZELA 6.30
POLZELA 7.00
ANDRAŽ 16.30
ANDRAŽ 17.00
POLZELA 18.00

…
…
…
…
…

* PEPELNICA * Albin (Zorko), škof * pepeljenje
pobožnost križevega pota
v dober namen
pobožnost križevega pota
za + Janka KOTNIKA
za + Antona VAŠLA
* maš.: J.K., S.P.

ČETRTEK * 02. 03. 2017
1

* Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja
ANDRAŽ 17.00 … za + Antona TOMINŠKA
POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Nenada PETROVIČA (30. dan)
… za + Jožeta KORŽETA (obl.)
… za + Jožeta ŽELEZNIKA
* maš.:
… po maši molitev za duhovne poklice

J.K., Š.D., M.G.

PETEK * 03 03. 2017
1

ANDRAŽ 16.30
ANDRAŽ 17.00
POLZELA 17.30
POLZELA 18.00

…
…
…
…
…

* Kunigunda, kraljica * Marin in Asterij
pobožnost križevega pota
za + Mirota REPOTOČNIKA (1. obl.)
pobožnost križevega pota
za + Ivija KUDRA (obl.)
v čast Srcu Jezusovemu

* maš.: J.K., S.P.

SOBOTA * 04. 03. 2017
1

ANDRAŽ 17.00 …
…
POLZELA 18.00 …
…
…
…

NEDELJA
1

*

* Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I, papež
v čast Srcu Marijinemu
litanije, izročitev S.M., blagoslov z Najsvetejšim
za + Antona ŠALAMONA (obl.) in sorodnike
za + Faniko ZAGORIČNIK (obl.) in Jožeta
za + Bojana RIZMALA (30. dan)
za + Ljubico PAVLINC (8. dan)
* maš.: J.K., M.G., Š.D., T.K.

05. 03. 2017 * 1. POSTNA * Hadrijan, mučenec

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Pavla in Antonijo MAVER
+ Rudolfa VIDMAJERJA (1. obl.)
* maš.: J.K., Š.D.
+ Avgusta KRKLECA, Katarino, Antona ARTIČA
+ Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA
+ Marijo in Jožeta ROJNIKA
* maš.: J.K., T.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
V sredo, 1. marca, se bo s pepelnico
pričel postni čas. Strogi post. Vabljeni
pa tudi k sv. mašam in pepeljenju.
V sredo, 1. marca, ob 6.30 na Polzeli
in ob 16.30 v Andražu križev pot.
V četrtek, 2. marca, po svetih mašah
v Andražu in na Polzeli molitev za
duhovne poklice. Bodite zraven!
V petek, 3. marca, ob 16.30 v Andražu
in ob 17.30 na Polzeli križev pot.
V petek, 3. marca ob 19.00 se bo v
Nazarjah pričel 'Klarin dan mladih'.
Ob 19.30 bo spregovoril dr. Karel
Gržan: 'Marija nas je resno opozorila'.
Sledila bo večerna in nočna molitev.
V soboto po hvalnicah bosta ob 9.
uri spregovorila p. Andrej Pollak:
'Spreobrnite se in verujte evangeliju!' in Janez M. Suhoveršnik: 'Spoved
- Bog ti želi podariti svoj mir'. Ob 11.30
maša, ob 12.30 kosilo in zaključek.
Za pare, ki se soočajo z izkušnjo neplodnosti bo 11. marca, v Škofijskem
domu v Vrbju organiziran seminar.
Program: sv. maša, predavanje, kosilo, pričevanje o izkušnji neplodnosti
in rodovitnosti. Več na spletni strani:
http://www.neplodnost-rodovitnost.si/.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Klemenčič, Andraž 24;
Sitar, Andraž 22. Na Polzeli: Breg.

NAŠA MOLITEV 2017

MAREC - za evangelizacijo:
Da bi preganjane kristjane
z molitvijo in drugo pomoč
jo podpirala vsa Cerkev.
DOBRODELNI KONCERT

Dekanijska karitas Petrovče vabi v
ponedeljek, 6. marca, ob 19.30 uri na
21. tradicionalni dobrodelni koncert
»Z roko v roki«, ki bo v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. Vstopnice
dobite v zakristiji.
40 DNI BREZ ALKOHOLA

Post nas nagovarja k poglobitvi našega odnosa z Bogom, k odpovedi in
sočutju z ljudmi v stiskah. Letošnja
spodbuda v akciji 40 dni brez alkohola
nosi podnaslov »Izberi prav. Bodi z
mano.« Geslo nas v pastoralnem letu
družine spodbuja, da bi se vsak dan,
še posebej pa v postu, odločili za bogastvo, globino odnosov, povezanost
z našimi najbližjimi ... V okviru akcije
bodo tudi tri romanja: * Brezje, v
soboto, 4. marca s pričetkom ob 10.
uri s sveto mašo. * Sveta Gora - v
nedeljo, 26. marca. Zbiranje ob 14.
uri na prvi postaji križevega pota in
nadaljevanje s sv. mašo ob 16. uri.
* Turnišče - v nedeljo, 19. marca s
pričetkom ob 15.00 s sv. mašo.
MISEL O KRIŽEVEM POTU

Gospodov križ obsega svet; njegov
križev pot prehaja kontinente in čase.
Pri križevem potu ne moremo biti
zgolj gledalci. Tudi mi smo vključeni
vanj in zato moramo poiskati svoj
prostor, kje smo?
(Benedikt XVI.)

