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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus ji odgovori:
»Vsak, kdor pije od te vode,
bo spet žejen;
kdor koli pa bo pil od vode,
ki mu jo bom dal jaz,
ne bo nikdar žejen, marveč
bo voda, ki mu jo bom dal,
v njem postala studenec vode,
tekoče v večno življenje.«
Žena mu reče:
»Gospod, daj mi te vode,
da ne bom žejna in ne bom
hodila semkaj zajemat.«
(Jn 4, 13-15)

Gospod, deležni smo obilo milosti,
zato je beseda »hvala« zate premalo.
Zahvaliti se ti želimo z življenjem
samim, ki je prav tako tvoj dar.
Daj nam zajemati v brezmejnem
studencu tvoje žive vode.
Nauči nas, da bomo
znali ljubiti
in služiti tebi
ter vsem bratom
in sestram.
Amen.

Vsakdo izmed nas je ob prebiranju
današnjega evangelijskega odlomka,
ki predstavlja srečanje med Jezusom
in Samarijanko, povabljen k meditaciji in k vživljanju v položaj žene,
ki v opoldanski vročini najde Jezusa
utrujenega, sedečega ob vodnjaku.
Od prvega presenečenja, da jo on, ki
je Jud, prosi za vodo, njeno začudenje
raste ob Jezusovi napovedi „žive vode
večnega življenja“ in ob spoznanju,
da je temu tujcu znano vse njeno
življenje in da je nastopil čas čaščenja
Boga v duhu in resnici.

Misel na žejo se pojavlja vzdolž vsega
Janezovega evangelija: od srečanja s
Samarijanko do velikega vabila, naj
se odžejamo pri Jezusu, izrečenega
ob šotorskem prazniku, pa vse do
Jezusove žeje na križu, ko je dejal:
„Žejen sem!“ (Jn 19,28). Jezusova
žeja predstavlja vrata, ki omogočijo
vstop v Božjo skrivnost. Bog je trpel
žejo, da bi nas odžejal, podobno kot
je postal ubog, da bi mi obogateli (2
Kor 8,9). Boga žeja po naši veri in po
naši ljubezni. Kot dobri in usmiljeni
oče nam želi največje dobro, in to je
v bistvu on sam.

MOLITEV MOŠKIH

Sveti Jožef,
varuh naših družin,
bodi nam priprošnjik v
našem času.
Prosimo te za nas može in očete,
da bi zmogli biti to,
za kar nas je Bog ustvaril:
da bi si upali biti moški,
ki dajejo varnost in moč;
da bi bili vitezi v službi ljubezni,
ki se ne skrivajo za bojnimi oklepi;
da bi bili kralji z žezlom odgovornosti,
ki si upajo vzeti življenje v svoje roke;
da bi bili graditelji domov in družin,
Samarijanka pa predstavlja človekovo ki se ne odkupujejo z denarjem;
da bi bili umetniki vzgoje otrok,
bivanjsko nezadovoljstvo osebe, ki
ki jim znajo dajati priznanja;
ne najde tega, kar išče. Imela je pet da bi bili občudovalci svojih žena,
mož in zdaj živi skupaj z enim, ki z ki jim podarjajo svojo pripadnost;
njim ni poročena. Njeno prihajanje da bi se kot preroki pustili izzvati Bogu
k vodnjaku, da bi zajela vodo, in od- in postali Njegovi sodelavci v dobrem!
hajanje domov, izraža ponavljajoči Sveti Jožef, prosi za nas!
in skoraj malodušni življenjski slog.
Zanjo pa se je vse spremenilo tisti DRUŽINSKA SREČA
dan, ko se je pogovarjala z Jezusom.
Kje je prava družinska sreča? Denar,
Srečanje jo je tako pretreslo, da je
niti udobno življenje, niti visoka
pustila vrč vode tam pri vodnjaku častna mesta ne naredijo družine
in ljudem tekla v mesto povedat, naj srečne, ampak troje, kar ima lahko
pridejo pogledat človeka, ki ji je po- vsakdo: Najprej mir srca, ki ga daje
vedal vse, kar je storila, in hkrati izra- mirna vest. Nedolžnost. Kako mirno
zila svojo slutnjo, da je on Odrešenik. spi otrok, mladenič in devica! Če pa
Vsakomur izmed nas velja povabilo, si okusil strup greha, potem nimaš
naj svoja srce odpre Bogu v zaupnem miru, dokler si s sveto spovedjo ne
pomiriš vesti. Mirna vest je obed
poslušanju njegove Besede, da bi –
veselja. Na drugem mestu je Bogabopodobno kot Samarijanka – srečali ječnost in pobožnost. Le kjer stanujejo
Jezusa in v njem prepoznali resnič- vera, upanje in ljubezen, tam je drunega Odrešenika ter o njem vsak žinska sreča. In na tretjem mestu je
dan znova pripovedovali ljudem.
delavnost, ki obogati življenje.
Po: s. B. Zelič, Radio Ognjišče, 2008

(bl. A. M. Slomšek)

19. 03. – 26. 03.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 20. 03. 2017

* Klavdija, mučenka * Kutbert, opat

POLZELA 7.00 … za vse + MLINARJEVE

TOREK * 21. 03. 2017

* Serapion, škof, mučenec * Hugolin, eremit

POLZELA 18.00 … za + Ljubico PAVLINC (30. dan)
… za + Petra HRASTNIKA (8. dan)
… za + Jožeta KODRETA, starše, Silvijo ANTLOGA,
Martino, Alojza SEM
* maš.: J.K., M.G., Š.D.
ANDRAŽ 19.00 … za + Marijo in Franca ČRETNIK
… za + Ivana DRAKSLERJA (obl.)
* maš.: J.K., M.G.

SREDA * 22. 03. 2017

* Lea, spokornica * Tomaž Carigrajski, patriarh

POLZELA 6.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 7.00 … za + Martina in Marijo HRUŠOVAR

ČETRTEK * 23. 03. 2017

* Alfonz Turibij iz Mongroveja, škof * Jožef Oriol

ANDRAŽ 17.00 … za + Martina SMREKARJA (8. dan)
POLZELA 18.00 … za + Marjana JANŽOVNIKA (obl.) ter očeta Jožeta POLAKA
… za + Vinka JERŠIČA
* maš.: J.K., V.A.

PETEK * 24. 03. 2017

* Katarina Švedska, redovnica * Dioniz Palestinski, m.

ANDRAŽ 16.30 … križev pot in maša … za + Marijo ŽELEZNIK (8. dan)
POLZELA 17.30 … križev pot in maša … za vse + ŽIVORTNIKOVE

SOBOTA * 25. 03. 2017
POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 17.00 … za
… za
… za
POLZELA 18.00 … za
… za

NEDELJA

*

Agico TERGLAV
Jožeta MEKLAVA, Ido PAJENK, vse BRŠEKOVE
Ivanko SKAZA
Ido PAJENK (obl.)
* maš.: J.K., Š.D., S.P.
Katico CVETKO in Magdo VRBANIČ (obl.)
Erno (obl.) in Vinka SMOLETA
* maš.: J.K., M.G.

26. 03. 2017 * 4. POSTNA * Evgenija, mučenka * Kastul

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

+
+
+
+
+
+

* GOSPODOVO OZNANJENJE * Rebeka, s.p. žena

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona REBERNIKA, vse + KUKENBERŠEKOVE
+ Vincencija GOLČMANA (obl.) in Marijo
+ Marijo KREGAR in vse MATEVŽEKOVE
+ Terezijo, Franca, Frančeka SATLERJA, Antona
SATLERJA, LESKOVŠEKOVE
* J.K., Š.D., M.G., S.P.
10.30 … za + Boštjana CAJHNA ter starše CAJHEN, ŽELEZNIK
… za + Jožeta JELENA, Edija, družino ŽGANK
J.K.,
… za + Jožefo in Ivana HRIBERNIKA ter hčere
T.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 19. marca bomo pričeli
teden družine Pogumno srce. Letos
želimo ob prazniku zavetnika družin
izpostaviti pomen mož in očetov. Ti
so vabljeni, da prevzamejo pobudo in
v tem tednu oni poskrbijo za domačo
skupno molitev ene desetke rožnega
venca ali običajne večerne molitve.
To nedeljo, 19. marca bo v Andražu
sveta maša tudi ob 12. uri. Birmanci
zaključujejo duhovne vaje.
To nedeljo, 19. marca bo krščena Lara
R., Breg pri Polzeli.
V torek, 21. marca, s pričetkom ob 19.
uri s sv. mašo bo seja ŽPS Andraž.
V sredo, 22. marca bo župnik na duhovni obnovi duhovnikov celjske
škofije. Pisarna bo zato zaprta.
V petek, 24. marca popoldne bo na
Polzeli čistilna akcija in urejanje okolice župnijske cerkve.
V soboto, 25. marca bodo maše ob
7. in 18. uri na Polzeli in ob 17. uri
v Andražu. Zvečer bodo sodelovali
tudi otroci. Zahvalili se bomo in molili za naše družine.
V soboto, 25 marca bosta krščeni Ana
Marija H., Dobrič in Lucija Ž., Andraž.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Jeromel, Andraž 61; Dobnik, Andraž 60/a; Satler, Andraž 59.
Na Polzeli: Breg.

DOBRODELNI KONCERT

To nedeljo, 19. marca ob 17. uri bo v
športni dvorani na Polzeli dobrodelni koncert 'Za županov sklad'. Z
nakupom vstopnic bomo pomagali
pomoči potrebnim. Vstopnice bodo po
maši na razpolago tudi pred cerkvijo.
MOLITVENA URA

To nedeljo, 19. marca bo v Marijini
cerkvi v Celju molitvena ura za duhovne poklice. Pripravljajo jo verniki
žalske dekanije. Vabljeni!
DELAVNICA

Župnijska Karitas Polzela prisrčno
vabi na delavnico IZDELAVA ROŽ IZ
PAPIRJA v prostore Karitas v sredo
23. marca 2017 ob 16. uri. Vabljeni
vsi, ki vas veseli skupinsko delo, osvajanje ročnih spretnosti in dobra
družba. Prijave sprejema Beti Mlakar
031 441 721.
OB PRAZNIKU STARŠEV

Ni le dan staršev tisti,
ki daje priložnost, da
jim izkažemo hvaležnost in pozornost. Vsak dan znova
nam prinaša izziv, da se jim vsaj za
kako stvar zahvalimo, jim pomagamo
pri vsakodnevnih opravilih in tako
gradimo čudovito družinsko okolje.
Kak prepir ali druga preizkušnja bodo
v takem okolju hitro pozabljeni. Ljubezen, odpuščanje in dobra volja
bodo tisti, ki bodo zlahka postavili
stvari spet na pravo mesto.
Mama, ata, hvala! Rad-a vaju imam.

