Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
5. marec

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je Duh odvedel Jezusa v
puščavo, da ga je hudič skušal.
In ko se je štirideset dni
in štirideset noči postil,
je bil potem lačen.
In pristopil je skušnjavec
ter mu rekel: »Ako si Božji Sin,
reci, naj bodo ti kamni kruh.«
On je odgovoril: »Pisano je:
‚Naj človek ne živi samo od
kruha, ampak od vsake besede,
ki izhaja iz Božjih ust.‘«
(Mt 4, 1-4)

Hvala ti, Jezus, da si premagal smrt
in greh ter nam pokazal pravo pot
miru in ljubezni. Hvala, da nas
krepčaš, tolažiš in nam pomagaš
pri naših nenehnih padcih
pod težo greha in preizkušenj.
Hvala, da si vedno z nami,
pa četudi te zaradi svoje slabotnosti
vedno znova razočaramo.
Pomagaj nam, da bi tudi mi
s svojo odločno držo
(po tvojem vzoru)
kdaj znali
prepričati 'satana',
da odide od nas.

Pustne norčije so mimo. Razposajenost in razigranost imata svoje mesto
in svoj čas. Veliko je pri tem tudi pristnih, folklornih sestavin, narodopisnih
posebnosti in duhovitosti. Vse preveč
pa v pustnih dneh žalijo verska čustva
kristjanov in smešijo stvari, ki so nam
svete. Kdor postane žaljiv, preneha
biti duhovit.
Na pepelnično sredo smo začeli štiridesetdnevni postni čas. Ob tej besedi
si mnogi ljudje predstavljajo nekaj
turobnega, pepelnato sivega, dolgočasnega, pustega in od zgoraj ukazanega. Jezus pa pravi: »Kadar se postite,
se ne držite čemerno.« Morda nam

bo post bližji, če ga bomo pojmovali
kot vajo, kot trening za veliki nastop,
nabiranje kondicije za veliki vzpon.

POSTNE AKCIJE

Markovo pismo:
Dragi mladenič, draga
Povsem logično in nujno se nam zdi,
mladenka!
če športniki tedne in mesece vadijo.
Malo se sprehodi po svetu.
Samoumevno je, da se držijo strogega Poglej kavarne, poglej v čakalnice,
dnevnega reda in prave mere v vsem. predavalnice, trgovine, na hodnike,
Isto velja za umetnike, ki veliko na- v dnevne sobe, poglej v katerikoli
stopajo. Tudi v krščanskem življenju prostor, v katerem se ljudje družimo,
ne gre brez vztrajnosti, vaje in odpo- in povej: se ti ne zdi, da je telefon
vedi. Prav to nam pomeni postni čas. začel dobivati boj za naše odnose?
Prisiljeni smo namreč v hudo tekmo, Meni prav malokrat še uspe, da med
v duhovni boj, ki je veliko bolj razbur- pogovorom z ljudmi vsaj s koncem
ljiv in usoden od vsake športne tekme očesa ne ošinem telefona, če me
ali prvenstva. Ob tem boju se včasih čaka kak neodgovorjen klic ali
zatrese vesolje do svojih poslednjih sporočilo. Če pa nimam kaj početi,
meglic. Človek se namreč giblje v mag- se priklopim na net in si ustvarim
netnem polju med dvema privlačnima svoj svet. Svet, v katerem je vse, kot
poloma. Na eni strani je Dobro samo, hočem. Le da sem v njem sam. Ker
Vrednota, Resnica, Življenje, Smisel, sem v tem svetu vedno v ospredju
Sreča. Vse to je za nas Nekdo, je tisti, samo jaz – moje želje, moje odločitve,
ki ga imenujemo Bog. Na drugi strani moje prioritete. Tako telefon postaja
pa se šopiri satan, duh laži in pretvar- moj najboljši in – žal – edini prijatelj.
janja, tisti, ki si privzema videz dob- Toda svoje odnose hočem nazaj!
rega, vrednote, resnice in sreče. Samo Zato bom letos v postu preživel »40
tako more zaslepiti in nase prikleniti ur brez telefona«. Vsak dan v postu
človeška srca, ki so lačna vsega tega. bom za eno uro svojega časa, med
Ta drama človeške zgodovine se je 19.00 in 20.00 izklopil telefon in ta
začela s prvim grehom. A na srečo čas porabil za svoje odnose.
glavni igralec v drami ni samo človek Za druženje, za pogovarjanje,
in njegov nasprotnik, skušnjavec. Ta za prijateljstva, ne da bi me pri tem
zgodovina ima svojega »režiserja«, kaj motilo ali vznemirjalo.
Odrešenika Jezusa Kristusa, ki je sam #Resničnost je lepša. Tudi če je
v to dramo posegel in jo vodi v čudo- težka, je lepša. Ker je samo v
resničnosti jok res jok in nasmeh
vito dovršitev.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996 res nasmeh. Ker je samo resničnost
trda in zahtevna in samo resničnost
poboža in te objame.
Spreobrni se in veruj evangeliju!

Pridruži se tudi ti!

05. 03. – 12. 03.

NEDELJA
1

*

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.

PONEDELJEK * 06. 03. 2017 * Fridolin, opat * Marcijan, mučenec
POLZELA 7.00 … za + Karla STIBEL

TOREK * 07. 03. 2017

* Perpetua in Felicita, mučenki * Pavel, škof
POLZELA 18.00 … za + Marijo in Albina TERČAKA (obl.)
… za + Mateja ZMRZLAKA
… v zahvalo ob 80-letnici
* maš.: J.K., M.G., V.A.

SREDA * 08. 03. 2017

* Janez od Boga, redovni ustanovitelj
POLZELA 6.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 7.00 … za + Betko PIŽORN (obl.)

ČETRTEK * 09. 03. 2017
ANDRAŽ 17.00 … za
POLZELA 18.00 … za
… za
… za
… za

+
+
+
+
+

* Frančiška Rimska, redovnica * Bruno Kverfurski
Ivana in Heleno ZABUKOVNIK (obl.)
Frančiško in Ivana DOBOVIČNIKA
Ano in Marjana LAPUHA
Stanka PODBREGARJA (30. dan)
Matija TURNŠKA (8. dan)
* maš.: J.K., V.A., S.P., M.G.

PETEK * 10. 03. 2017
ANDRAŽ 16.30
ANDRAŽ 17.00
POLZELA 17.30
POLZELA 18.00

…
…
…
…
…
…

* 40 mučencev iz Armenije * Makarij Jeruzalemski
pobožnost križevega pota
za + Rafka ZABUKOVNIKA (obl.) in Silvo
križev pot
… spomin na + Adolfa VOLASKA (obl. smrti)
za + Franca URATNIKA in ostale URATNIKOVE
za + Silvestra TKALCA (30. dan)
za + Jakoba ŠTRUKLJA
* maš.: J.K., M.G., Š.D.

SOBOTA * 11. 03. 2017
POLZELA 18.00 …
…
…
…

NEDELJA

*

za
za
za
za

+
+
+
+

* kvatre * Benedikt, škof * Sofronij, škof
Marijo (1. obl.), Marjana, Franca GRADIČ, Marijo VOGA
Kristino NOVÁK in dvojne starše
Marijo in Martina STEINERJA
Nenada PETROVIČA
* m.: J.K., M.G., Š.D., S.P.

12. 03. 2017 * 2. POSTNA * Inocenc I., papež

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Stanka BUKOVCA in vse GRABENŠEKOVE
+ Martina, Marijo VERDEV, CEHNERJEVE
* J.K., Š.D.
+ Dragico TURKUŠ (obl.), Vesno SIVEC, starše KUKEC
+ Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA
+ Miha KOTNIKA (obl.)
* maš.: J.K., T.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 5. marca, bosta krščena
Jakob P., Breg in Dominik S., Polzela.
V sredo, 8. marca, ob 6.30 bo na Polzeli pobožnost križevega pota.
V četrtek, 9. marca, ob 19. uri redno
srečanje zakonske skupine.
V petek, 10. marca, ob 16.30 v Andražu in ob 17.30 na Polzeli križev pot.
Pridružite se postnim razmišljanjem!
V petek, 10. marca, ob 19. uri se bo v
Domu sv. Jožefa v Celju pričel tečaj za
zaročence. Nadaljeval se bo v soboto
dopoldne. Prijave: 059 073 800.
V nedeljo, 12. marca, po maši bo v
Andražu roditeljski sestanek za starše
letošnjih andraških prvoobhajancev.
V nedeljo, 12. marca, bo krščen Tristan Ž., Ločica ob Savinji.
V nedeljo, 12. marca, ob 16. uri bo na
Gomilskem slovesno bogoslužje ob
100-letnici rojstva duhovnika Izidorja
Završnika, ustreljenega v mariborskih
zaporih namesto mladega jetnika. S
to žrtvijo je 'slovenski Maksimilijan
Kolbe'. Ob 15. uri bo molitvena ura za
beatifikacijo slovenskih mučencev.
V postnem času je na Radiu Ognjišče
vsak dan od ponedeljka do petka ob
19. uri prenos sv. maše - za bolnike.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Verdev, Andraž 25; Zabukovnik, Andraž 25/a; Aristovnik,
Andraž 23/a. Na Polzeli: Breg.

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 pred koncertom na blagajni.
V nedeljo, 19. marca, ob 17. uri pa bo
v športni dvorani na Polzeli dobrodelni koncert 'Za županov sklad'. Z
nakupom vstopnic bomo pomagali
pomoči potrebnim, predvsem tistim,
ki so konec preteklega leta ostali ob
stečaju Tovarne nogavic brez službe.
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
POSTNA SPODBUDA

V letošnjem postu nas nagovarja tudi
papež Frančišek. Preko posinodalne
apostolske spodbude Radost ljubezni
nas pošilja k tistim ranjenim in neurejenim sosedom, ki so drugačni, ki
morda ne spadajo v naš okvir norm
in predpisov. Kliče nas, da poklonimo
delček radosti in ščepec ljubezni svojemu bližnjemu. To bo osrečilo njih
in nas. To bo zmaga v boju s slabim.
KULTURA

KD Andraž vabi na praznovanje ob
dnevu žena in materinskem dnevu v
soboto, 11. marca. Praznovanje bo v
Domu krajanov Andraž.
ROMANJE

Tradicionalno 'postno romanje' naše
metropolije bo letos od 30. marca do
1. aprila na Slovaško. Duhovni vodja
bo mariborski nadškof Alojz Cvikl.

