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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Delati moram dela tistega,
ki me je poslal,
dokler je dan; pride noč,
v kateri nihče
ne more delati.
Dokler sem na svetu,
sem luč sveta.«
Ko je bil to izgovoril,
je pljunil na tla,
s slino naredil blata,
mu pomazal z blatom oči
in mu rekel:
»Pojdi, umij se v Siloi!«
(kar pomeni Poslani).
Šel je torej in se umil,
In ko se je vrnil, je videl.
(Jn 9, 4-7)

Jezus, ti si luč sveta, luč, ki sveti v temi.
Naj tvoja luč v meni premaga temo,
ki se proti resnici bori z dvomom,
strahom, obtoževanjem
in nasiljem.
Naj tvoja luč
v meni prebudi
zaupanje, pogum,
opravičenje, ljubezen,
ki izhajajo iz tebe.

V današnjem evangelijskem odlomku
želijo učenci vedeti, kako je tema
prevladala nad človekom (človeštvom). Jezus pove, da tema ni posledica
nekega jasno določljivega greha, temveč je stanje, v katerega je pahnjeno
človeštvo, da bi lahko skozi Jezusov
nauk človeštvo spoznalo Boga in
prepoznalo sebe kot bitja luči in ne
bitja teme. Da bi bilo to mogoče, je
potrebno najprej spregledati.
Zgodba o slepem človeku, ki mu Jezus z oslinjeno glino preustvari oči,

govori o boju teme proti luči. Ljudi,
SLEPI SO TISTI, KI:
ki niso pripravljeni sprejeti luči, ob- mislijo, da vera nima nič
vladuje dvom: »Ali ni ta tisti, ki smo
opraviti s konkretnim
ga videvali sedeti in beračiti? Ne, samo
življenjem, - mislijo, da je
podoben mu je!« Dvom zamaši ušesa kaj drugega bolj zanimivo in pomemtistim, ki jim je oznanjen Jezus.
bnejše od Boga, - mislijo, da bodo
Dvom pa ne ustavi poti svetlobi, ko lahko shajali brez vere kot mnogi
moža, ki mu je Jezus odprl oči, zasli- njihovi prijatelji in kolegi, - mislijo, da
Jezus nasprotuje veselju do življenja.
šijo farizeji in pismouki ter odkrijejo
napako v postopku ozdravljenja. Gospod, daj vsem tem slepim, da po
Jezus je svoje dobro delo naredil tvoji milosti spregledajo!
Po: Radio Ognjišče, apr. 2011
nezakonito, v soboto, ki je vendar
dan, namenjen počitku. Jezus je očitno
grešnik. Ponavljanje zgodbe o Jezu- POST
sovem znamenju ne zaleže. Mož, ki Post nima nič skupnega s stradanjem.
vidi, ni zanesljiva priča. Potrebna je Post tudi ne pomeni, da se z žalostnim obrazom žrtvujemo in sami sebe
širša preiskava!
trpinčimo, da bi prišli v nebesa. NasPripeljite priče in jih ustrahujte. Gro- protno. Jezus sam je rekel: »Kadar se
zite jim in slišali boste, kar boste postite, se ne držite čemerno /…/
hoteli! Možu, ki je spregledal, niti Kadar pa se ti postiš si pomazili glavo
starši niso v pomoč. Da bi se popol- in umij obraz« (Mt 6,16–17).
noma pregnalo svetlobo, je potrebno Postiti se torej sploh ni nekaj neganasilna izločitev.
tivnega, ampak je pozitiven postopek.
Če so se predstavniki teme želeli
znebiti nekoga, ki je videl, ga je Jezus,
nasprotno, iskal. »Verjameš v Sina
Človekovega?« Z drugimi besedami
– MI ZAUPAŠ? »Da, zaupam ti!« mu
je odgovoril mož, ki je spregledal.
Iz tega sledi Jezusov nauk. Samo kdor
ne vidi, lahko hrepeni po svetlobi, v
dobesednem in duhovnem smislu.
Kdor pa misli, da vidi, mu je to samoumevno in ne želi, da bi se ga motilo!
Skratka, kdor noče videti, greši!
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/117/utrip/

Post je proces osvoboditve, proces
nadaljnjega človeškega razvoja, veselja do življenja. Postiti se ne pomeni
živeti v revščini samo z vodo in kruhom in samo s streho nad glavo. Post
pomeni učiti se, biti zadovoljen z
malim; se upreti dušenju v bogastvu;
se z nasmehom posloviti od vsega
odvečnega.
Po: Phil Bosmans, Pomlad za dušo

Prva dolžnost vsakega človeka je
spoznati Boga. Koliko sreče bi bilo,
če bi vsi ljudje izpolnjevali to
prijetno dolžnost.
(J. F. Gnidovec)

26. 03. – 02. 04.

NEDELJA

* 26. 03. 2017 * 4. POSTNA * zaključek tedna družine
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Antona REBERNIKA, vse + KUKENBERŠEKOVE
… za + Vincencija GOLČMANA (obl.) in Marijo
… za + Marijo KREGAR in vse MATEVŽEKOVE
… za + Terezijo, Franca, Frančeka SATLERJA, Antona
SATLERJA, LESKOVŠEKOVE
* J.K., Š.D., M.G., S.P.
POLZELA 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.

PONEDELJEK * 27. 03. 2017

* Peregrin, redovnik * Gelazij, škof

POLZELA 7.00 … za + Albina KUHARJA

TOREK * 28. 03. 2017

* Proterij, škof * Milada (Marija Praška), devica

POLZELA 19.00 … za + Antona RIBARJA (obl.)
… za + Janka BLAGOTINŠKA

SREDA * 29. 03. 2017

* maš.: J.K., M.G.

* Bertold, redovni ustan. * Štefan IX., papež

POLZELA 6.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 7.00 … za + Franca in Marijo PFEIFER

ČETRTEK * 30. 03. 2017

* Janez Klimak, opat * Amadej Savojski, vojvoda

POLZELA 19.00 … za + Davida VELEPIČA (obl.)

PETEK * 31. 03. 2017
ANDRAŽ 9.00 …
…
ANDRAŽ 19.00 …
…
POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…

* Gvido (Vido), opat * Benjamin, diakon, mučenec

za + Antona SATLERJA
v dober namen
za + Alojzijo PIŽORN
za + Martina UMBREHTA
pobožnost križevega pota
za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK
za + Marijo JALEN

SOBOTA * 01. 04. 2017

* maš.: J.K., M.G.

* maš.: I.N., Š.D.

* Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec

ANDRAŽ 18.00 … za + Antona SITARJA (obl.) in stare starše
POLZELA 19.00 … za + Julijano, Ivana KLAVŽARJA, Antonijo TERŠEK
… za + Frančiška ZUPANA
* maš.: J.K., Š.D.

NEDELJA

*

02. 04. 2017 * 5. POSTNA * Frančišek Paolski, r.u.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Frančiško OŽIR (obl.) in vse BAJHTOVE
* m.: škof
POLZELA 10.30 … za + starše VONČINA in brata Franca
… za + Helenco OCVIRK in starše
… za + Matija TURNŠKA (30. dan)
* maš.: J.K., T.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 26. marca bodo krščeni
Patrik Č., Polzela, Svit K., Polzela,
Tristan Ž, Ločica,
V torek, 28. marca ob 17. uri bo v
Novem Kloštru v Založah duhovna
obnova za ženske.
V torek, 28. marca s pričetkom ob 19.
uri s sv. mašo bo sestanek staršev letošnjih polzelskih prvoobhajancev.
V učilnici se zberemo ob 19.30.
V petek, 31. marca bo v Andražu dan
celodnevnega češčenja SRT. Maši
bosta ob 9.00 in 19. 00. Vabljeni tudi
k molitvenim uram po razporedu.
10.00 - 11.00 češčenje: vsi
15.00 - 16.00 adoracija v tišini
16.00 - 17.00 češčenje: Karitas, vsi
17.00 - 18.00 češčenje: ŽPS, ŽGS, vsi
18.00 - 19.00 češčenje: učenci, vsi
19.00 ………... sv. maša in sklep.
V soboto, 1. aprila bo v Salezijanskem
mladinskem centru župnije Celje - Bl.
A. M. Slomšek Škofijski dan mladih
Škofijafe(j)st. Zbiranje ob 9.00. Kot
že vrsto let bo druženje popestril kviz,
na katerega sta prijavljeni tudi dve
polzelski ekipi. Mladi, pridite!
V nedeljo, 2. aprila se prične radijski
misijon, ki ga že vrsto let organizira
radio Ognjišče. Prisluhnite oddajam
in v petek, 7. aprila opravite spoved.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Kasesnik, Dobrič 22; Meklav, Dobrič 24. Na Polzeli: Polzela I.

BLAGOSLOV

V nedeljo, 2. aprila bo v
Andražu tradicionalni
blagoslov traktorjev in
druge kmetijske mehanizacije. Ob
9. uri bo v župnijski cerkvi maševal
škof Stanislav Lipovšek, po maši pa
bo na parkirišču pred pokopališčem
kulturni program in blagoslov.
#DELIJEZUSA: BLAGOR TI!

V akciji #deliJezusa se v letošnjem
postnem času dotikamo blagrov. Naslov letošnje postne akcije je Blagor
ti! O blagrih razmišljajo naključni
mimoidoči, duhovnik in pričevalci,
ki posamezen blagor podkrepijo z
osebno izkušnjo. Vsak postni ponedeljek, sredo, petek in nedeljo na
Pridi.com, Facebooku, Youtubu in
Exodus TV ter Twittwrju.
KRIŽEV POT

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
SV. PISMO O POSTU

Kadar se postiš, pomazili
svojo glavo in si umij obraz, da ne pokažeš ljudem,
da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki
je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi v
skrivno, ti bo povrnil.
(Mt 6, 16–18)

TEHTNICA – Jakec stopi na tehtnico
in reče sestrici: »Pa saj to sploh ne
boli.« »Zakaj pa naj bi bolelo?« »Ne
vem. Ampak ko mama stopi sem gor,
vedno glasno zakriči.«

