Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
2. april

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Odvalili so torej kamen.
Jezus pa je povzdignil
oči kvišku in rekel:
»Oče, zahvalim te,
da si me uslišal.
Jaz sem vedel, da me vselej
uslišiš, toda zaradi okoli
stoječega ljudstva sem rekel,
da bi verovali,
da si me ti poslal.«
In ko je to izrekel, je z
močnim glasom zaklical:
»Lazar, pridi ven!«
In umrli je prišel ven,
na nogah in rokah povezan s
povoji, in njegov obraz je bil
ovit s prtom. Jezus jim reče:
»Razvežite ga in pustite,
naj hodi.«
(Jn 11, 41-44)

Verujemo, Gospod, da si ti Bog živih.
Verujemo, da lahko
mrtve popelješ
v novo življenje.
Gospod, prosim te,
daj nam svojega Duha,
da ne bomo otopeli za
tvojo brezmejno ljubezen.

Pomislimo na tesarjevega sina iz Nazareta, o katerem so njegovi poslušalci
ugotavljali: velik prerok je vstal med
nami. Drugi so spet rekli, da je po
njem in v njem Bog obiskal svoje
ljudstvo. In ta prerok, o katerem njegovi rojaki omalovažujoče pravijo,
saj je to vendar tesarjev sin, dobro
poznamo vso njegovo žlahto, ta prerok zagotavlja Lazarjevi sestri: tvoj
brat bo vstal. In še več: lahko bi rekli,
da v tej okoliščini, ob mrtvem prijatelju, ob grobu, ob žalujočih sestrah
predstavi sebe v vsej božanskosti:
jaz sem vstajenje in življenje. Nikoli

nihče ni mogel izreči takih besed, vsa
človeška zagotavljanja so se vedno
razblinila, če ne prej, ob izteku človekovih let, on pa zagotavlja življenje,
zagotavlja to, kar je človekova največja dragocenost, življenje, ki ne
mine. V priliki, ko o sebi spregovori
kot o dobrem pastirju, zatrjuje: jaz
sem prišel, da bi imeli življenje in ga
imeli v obilju, življenje torej, ki ne
pozna več konca. To je njegovo
poslanstvo: obujati življenje, posredovati življenje, ohranjati življenje.
Tudi naše!
Kaj nam ob vsem tem preostane
drugega kot globoka hvaležnost
Gospodu, da je med nami, da nas
poživlja z vero in trdnim zaupanjem
vanj, da nam zagotavlja neminljivo
srečo pri Očetu, da je za slehernega
od nas življenje in vstajenje. In kaj
nam preostane drugega, kot da smo
Gospodu hvaležni, da nam vedno
znova pošilja može in žene, po katerih nam izkazuje svoje usmiljenje
in dobrotljivost. In kaj nam preostane
drugega, kot da nas prežema trdna
vera in neomajno zaupanje v Gospoda, in ne nazadnje, da bi tudi po nas
mnogi ljudje začutili, da nas Gospod
nikoli ne zgubi izpred oči, da smo mu
otroci, ki jih ima rad.
Po: http://radio.ognjisce.si/sl/176/utrip/

Kajti on sam je pot, po kateri se splača
hoditi, luč, ki se jo splača prižgati,
življenje, ki je vredno, da ga živimo,
in ljubezen, ki se jo splača ljubiti.

OB PRAVEM ČASU

Jezus je tedaj prišel in
ga dobil, ko je bil že
štiri dni v grobu.
Mi bi že zdavnaj obupali, če bi se
znašli v takšni situaciji. Jezus nam
razodeva, da njemu ni nič nemogoče;
pri njem je prav vse mogoče. On
pride vedno ob pravem času, želi
nam pomagati, ker nas ima rad.
Verujmo! Odstranimo dvom; dvom
je namreč naša glavna ovira do
razodetja Božje slave.
Jezus nato v evangelijskem odlomku
pravi Marti (in s tem sporoča tudi
nam): »Ti mar nisem rekel, da boš
videla Božje veličastvo, če boš
verovala?« (prim. Jn 11,40).
Vera odpira vrata za delovanje Boga,
verujmo Jezusu. Jezus ni rekel moja
vera, ampak tvoja vera, Jezus tako
ima vso vero. Verujmo Bogu, saj
nas kliče iz teme v svetlobo.
Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš,
toda zaradi množice, ki stoji okrog
mene, sem rekel, da bi verovali, da si
me ti poslal.« In ko je to izrekel, je
zaklical z močnim glasom: »Lazar,
pridi ven!« (Jn 11, 42–43).
Jezus včasih čaka, da bi naša vera
rastla, zato ne dvomimo, ampak
verujmo, če se takoj nič ne zgodi.
Bog nas ljubi, Jezus nas ima rad in
nam želi pomagati, da se poveliča
njegovo ime.
F. Lorbek

02. 04. – 09. 04.

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.

PONEDELJEK * 03. 04. 2017

* Rihard (Riko), škof * Sikst I., papež

POLZELA 7.00 … za + Hildo FLORJANC

TOREK * 04. 04. 2017

* Izidor Seviljski, škof, c.u. * Benedikt Niger, r.

POLZELA 19.00 … za + Erno in Vinka SMOLETA

SREDA * 05. 04. 2017

* Vincencij Ferrer, duhovnik * Julijana, Eva

POLZELA 6.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 7.00 … za + Izidorja KUHARJA (obl.)
POLZELA 15.30 … za + Marija SVETKO (pogrebna)

ČETRTEK * 06. 04. 2017

* Irenej iz Srema, škof, muč. * Notkar Jecljavec

POLZELA 15.30 … za + Danijela HROVATA (pogrebna)
ANDRAŽ 18.00 … za + Ljudmilo RAJH (30. dan) … molitev za duhovne poklice
POLZELA 19.00 … za + Petra HRASTNIKA (30. dan)
… po maši molitev za duhovne poklice

PETEK * 07. 04. 2017
ANDRAŽ 17.30 …
…
POLZELA 18.30 …
POLZELA 19.00 …
…
…

* Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, r.u.

pobožnost križevega pota
v čast Srcu Jezusovemu
pobožnost križevega pota
za + Vlada SVETKA (obl.)
za + Jakoba ŠTRUKLJA
v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA * 08. 04. 2017
ANDRAŽ 18.00 …
…
POLZELA 19.00 …
…
…

NEDELJA

*

* maš.: I.N., Š.D., T.K.

* Maksim in Timotej, mučenec * Dionizij, škof

v čast Srcu Marijinemu
blagoslov z Najsvetejšim
za 50 let skupnega življenja in prijateljstva
za + Marijo, Eriko in starše OCVIRK
za + Ivana JELENA (obl.)
* maš.: J.K., Š.D., M.G.

09. 04. 2017 * 6. POSTNA * CVETNA * Maksim Aleks.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ano MAJHENIČ in Otmarja
… za + Antona BRINOVŠKA ml.
* maš.: I.N., Š.D.
POLZELA 10.30 … za + Janka KOTNIKA in Stanka PODBREGARJA
… v zahvalo, da je tako, kot mora biti
* maš.: J.K., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti
ženin Evgen Meklav, Dobrič, Andraž
in Pavla Premoša, Maribor Pobrežje.
To 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.
V petek, 7. aprila dopoldne obisk bolnikov in ostarelih pri njih doma. Vse
tiste, ki želite, da jih duhovnik obišče,
prosim, prijavite!
V soboto, 8. aprila bo tradicionalni
križev pot od cerkve sv. Miklavža na
Vimperku do cerkve sv. Križa na Gori
Oljki. Lepo vabljeni!
V soboto, 8. aprila ob 17. uri bo pri
pokopališču v Andražu slovesnost ob
dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva.
V nedeljo, 9. aprila bo pri vseh mašah
blagoslov butar in drugega zelenja.
RADIJSKI MISIJON

To nedeljo, 2. aprila se prične radijski
misijon. V petek, 7. aprila bo spovedni
dan. Nam najbližja cerkev, kjer bo ves
dan na razpolago spovednik je cerkev
Matere Božje v Petrovčah.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Čremožnik, Dobrič 16;
Majhenič, Dobrič 17. Na Polzeli: Polzela I.

NAŠA MOLITEV 2017

APRIL – Splošni: mladina:
Da bi se mladi ljudje velikodušno odzvali na svojo
poklicanost in resno pretehtali možnost, da se izročijo Bogu na poti duhovništva ali
posvečenega življenja.
DOBRODELNI KONCERT

Društvo rejnic celjske regije vabi na
12. dobrodelni koncert »Srce, sonce,
morje«, to nedeljo, 2. aprila ob 16. uri
v športno dvorano OŠ Braslovče. Nastopajo: Adi Smolar, ans. Veseli svatje,
ans. Navihani muzikantje, ans. Mladi
upi, ans. Krajcarji, ans. Me tri do polnoči, klapa Skala, Ivanka Žaberl, KD
Mavrica, Glasbena šola »Risto Savin«
Želec in vrtec Braslovče. Povezovalka
Saša Pukl, humorist Štamperlov Pepi.
Cena vstopnice 10 €. Otroci do 10 let
vstop prost. Izkupiček od koncerta je
namenjen letovanju rejniških otrok.
ZELENJE ZA KARITAS

Letos je velika kriza zaradi okuženosti
pušpana z zajedalsko veščo, zato je
občutno pomanjkanje zelenja. Prosimo vse dobrotnike, ki imajo še zdravo
zelenje primerno za izdelavo cvetnonedeljskih butaric: ciprese, mahonijo,
božji les, bodiko, zdrav pušpan, oljke,
brinje, da nam darujete vejice. Izdelane butarice bodo na voljo za prostovoljne prispevke Karitas za ljudi v
stiski. Zelenje zbiramo popoldne v
sredo 5. aprila in v četrtek 6. aprila
2017. Če slučajno takrat v Karitas ni
dežurne osebe, lahko zelenje položite
k vhodnim vratom v senco. Bog povrni!

