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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po šestih dneh
je Jezus vzel s seboj
Petra, Jakoba in
njegovega brata Janeza
in jih peljal na visoko goro.
Tedaj se je
pred njimi spremenil:
obraz se mu je zasvetil
ko sonce in
njegova oblačila
so postala bela ko luč.
(Mt 17, 1-2)

Kakor Abraham tudi mi ne vemo,
kaj bo v prihodnosti z nami.
Toda, Gospod, brez pridržka
se izročamo v tvoje roke.
Zdravje ali bolezen, veselje ali žalost,
prijateljstvo ali osamljenost,
tvoja bližina ali tvoj skriti obraz –
vse je dobro, če prihaja od tebe.
Ljubezen in
pomoč si –
česa bi si še želeli?
Hvala ti, Gospod!
Po: Uvodi pri
nedeljskih in
sv. mašah

»Ana, kaj je s teboj, da te ni več v cerkev? Do lani si redno prihajala.« –
»Vpisala sem se med planince. Ob
nedeljah zdaj hodim v hribe.« – »Pa
nič ne pogrešaš maše?« – »Saj je Bog
tudi v gorah.«
Jezus je s tremi apostoli danes šel v
planine. Šli so, pravi evangelist, na
visoko goro. Jezus, ki je imel izredno
razvit čut za naravo – o tem pričajo
njegovi govori – je gotovo užival v
lepoti planinskega sveta. Njegovo
srce se je širilo ob čudovitih razgledih, ki so se odpirali na vse strani, se
stiskali z obzorjem in izgubljali v

neskončnost. V njih je zrl odsev Očetove lepote. Če jo znajo in v kolikor
jo znajo zreti tudi današnji planinci,
imajo v Jezusu velikega prijatelja.

POSTNE AKCIJE

Dobrodelna akcija za
pomoč JV Evropi.

V postnem času letos
desetič nadaljujemo
z akcijo Ne pozabimo,
preko katere škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v bližnjih
balkanskih državah. V Srbiji Karitas
pomaga preko 700 družinam s paketi
s hrano in higienskimi pripomočki
ter z nego starejših na domu. V BiH
podpiramo delovanje ljudske kuhinje
Sklepati smemo, da sta se pogovarjala v Sarajevu za dnevni obrok 230 oseb
o našem odrešenju. Sin je obljubil ter pri nakupu materiala in obnovi
Očetu, da bo nadaljeval z oznanje- hiš revnim družinam ob pomoči mlavanjem njegove ljubezni in da bo za dih prostovoljcev iz Slovenije. V Manas dal življenje. Oče je obljubil Sinu, kedoniji pomagamo 550 gospodinjda ga bo obudil od mrtvih in popeljal stvom z osnovnimi potrebščinami
v svojo slavo, z njim pa tudi vse tiste, in podpiramo ljudsko kuhinjo. V
ki jih bo Sin odrešil. Jezus torej ni šel Gramshu v Albaniji podpiramo nakup
zdravil in sanitarnega materiala za
na goro samo kot izletnik. Šel je, da
preko 1.300 oseb, ki pridejo po pomoč
se tesneje poveže z Očetom in se utrdi
v ambulanto ali pa so deležni nege
v svojem življenjskem poslanstvu. na domu ter pri popravilu in opremi
Utrdil se je in v njem je utrdil tudi hiš najrevnejšim družinam. Veseli
apostole.
bomo vaše podpore in pomoči, da
Ker je vse stvarstvo Božje, nam je Bog bomo tudi letos lahko skupaj prinesli
blizu povsod. Tudi v gorah. Je pa gora, upanje ljudem v sosednjih državah.
na katero nas Bog vabi na osebni pogovor in na kateri se nam ob nedeljah
na poseben način razodeva. To je Biti srečen z Jezusom pomeni:
oltar v naših cerkvah. Vsakomur je pomagati, kot pomaga on,
dostopen. Vsi bi se ob njem morali služiti, kot služi on,
pogovarjati z Očetom, utrjevati v svo- reševati, kot rešuje on,
jem poslanstvu in se neprenehoma ljubiti, kot ljubi on.
Biti pri njem štiriindvajset ur na dan,
spreminjati.
ga srečati v njegovi najstrašnejši
Ana, ali nisi tega tudi ti potrebna?
preobleki. Saj je rekel tako: »Kar ste
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996 storili najmanjšemu, ste storili meni.«
Toda Jezusa je vleklo na goro še nekaj
drugega. Tam se je želel srečati z Očetom. Pa ne le skozi ogledalo narave,
temveč osebno: pogovor z Očetom ga
je tako prevzel, da mu je obraz zažarel
in so se mu oblačila zasvetila. Kaj vse
sta si povedala, ni zapisano. Vemo le,
da je Oče nad Sinom izrazil veselje,
apostolom pa naročil, naj ga poslušajo.

12. 03. – 19. 03.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 13. 03. 2017

* Leander Seviljski, menih, škof

POLZELA 7.00 … za + Ljudmilo FIŠER (1. obl.)

TOREK * 14. 03. 2017

* Matilda, kraljica * Pavlina, redovnica

ANDRAŽ 17.00 … za + Jožeta BRINOVCA (obl.) in starše BRINOVŠEK
POLZELA 18.00 … za + Stanislava ROMIHA in starše
… za + Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIKA
* maš.: J.K., M.G.

SREDA * 15. 03. 2017

* Ludovika de Marillac, redovnica * Klemen M.D.

POLZELA 6.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 7.00 … za + Silvestra TKALCA (30. dan)

ČETRTEK * 16. 03. 2017
ANDRAŽ 17.00 … za
POLZELA 18.00 … za
… za
… za

+
+
+
+

PETEK * 17. 03. 2017

* Hilarij Oglejski * b. sl. Danijel Halás, duh., muč.
Ljudmilo RAJH (8. dan)
Marijo in Alojza LUKNERJA
Antona (obl.) in Fani TEVŽIČ
Miciko RAKUN (obl.)
* maš.: J.K., V.A., S.P.

* Patrik (Patricij), škof, misijonar * Jedrt, opatinja

ANDRAŽ 16.30 … križev pot in ob 17.00 maša … za + Franca PLASKANA
POLZELA 17.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 18.00 … za + Marijo, Antona STRAŽARJA, Tomaža KREGARJA
… za + Brigito TAJNŠEK (30. dan)
… za + Avgusta PLASKANA
… za + Marijo KRT (7. dan)
* maš.: J.K., M.G., Š.D., V.A.

SOBOTA * 18. 03. 2017
ANDRAŽ 17.00 … za
POLZELA 18.00 … za
… za
… za
… za

NEDELJA

*

+
+
+
+
+

* JOŽEF - liturgično praznovanje * b. sl. V. Vošnjak

Jožeta KOVAČECA in Ivano
Marijana (obl.), Jožico, vse DIVJAKOVE
Dorico ŽURBI, Ano in Frančiško
Anico in Stanka KOŠECA
Ivana CVIKLA (obl.)
* m.: J.K., M.G., Š.D., S.P.

19. 03. 2017 * 3. POSTNA * Jožef * začetek tedna družine

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca, Pavlo ZABUKOVNIK, vse TOMAZLNOVE
+ Jožeta, Andreja, Ljudmilo BREZOVNIK
+ Jožeta VESENJAKA
* maš.: J.K., Š.D., M.G.
+ Maksa in Angelo (obl.) SREBOČAN
+ Mihaela (obl.) in Kristino SATLER
+ Jožeta in Štefko KAČ
+ Jožeta VESELIČA
+ Antona MEŠIČA
* maš.: J.K., T.K., S.P., Š.D., M.G.

OBVESTILA - VABILA

To 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.
To nedeljo, 12. marca, po maši, bo v
Andražu roditeljski sestanek za starše
letošnjih andraških prvoobhajancev.
V ponedeljek, 13. marca, ob 19. uri, bo
redna seja ŽPS Polzela. V župnišču.
V torek, 14. marca, ob 19. uri, bo srečanje ŽK Polzela in ŽK Andraž.
V sredo, 15. marca, ob 19. uri, se bo v
župnišču začel sestanek katehistinj.
V četrtek, 16. marca, ob 19. uri, bo v
sejni sobi polzelskega župnišča redni
sestanek ŽGS Polzela.
V petek, 17. marca, popoldne, bodo v
prostorih andraškega župnišča letošnji birmanci pričeli duhovno obnovo.
V petek, 17. marca, ob 19. uri, bo srečanje zborovodij in organistov župnij
Andraž in Polzela.
V soboto, 18. marca, po večerni maši,
bo v prostoru pod cerkvijo srečanje
pevcev polzelskih zborov in skupin.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Mešič, Andraž 103; Kužnik,
Andraž 102. Na Polzeli: Breg.

TEDEN DRUŽINE

Od 19. do 25. marca
bomo obhajali teden
družine: Pogumno
srce. Letos želimo ob
prazniku zavetnika družin izpostaviti pomen mož in očetov. Možje so
vabljeni, da prevzamejo pobudo in v
tem tednu oni poskrbijo za domačo
skupno molitev ene desetke rožnega
venca ali običajne večerne molitve.
Posebej lepo so vabljeni k maši v soboto zvečer, ko bomo obhajali god
sv. Jožefa.
KULTURA - RAZSTAVA

V petek, 17. marca, ob 18. uri, bo v
Kulturnem domu Polzela odprtje
likovne razstave »Žena-Mati«. Vsa
dela so namenjena za Županov sklad.
Razstava bo na ogled v Kulturnem
domu do 23. marca, od 24. marca do
21. aprila pa na gradu Komenda.
DOBRODELNI KONCERT

V nedeljo, 19. marca, ob 17. uri 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.
SV. PISMO O POSTU

Kadar se postite, ne bodite
kakor čemerni hinavci;
grdijo si namreč obraze,
da bi ljudem pokazali, da se postijo.
Resnično, povem vam, svoje plačilo
so prejeli. _____________________________

