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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Pripeljala sta oslico in žrebe;
in položili so nanju svoja
oblačila in Jezus je sédel nanje.
Zelo veliko ljudi je na pot
razgrnilo svoje plašče;
drugi pa so z dreves sekali
vejice in jih stlali po poti.
Množice pa, ki so šle pred njim
in za njim, so vzklikale:
»Hozana Davidovemu sinu!
Blagoslovljèn, ki prihaja v
Gospodovem imenu!
Hozana na višavah!«
(Mt 21, 7-9)

Dobri Jezus, uči nas moliti in v vseh
preizkušnjah po tvojem zgledu
sprejemati Očetovo voljo! Pomagaj
vsem, ki iščejo rešitev iz svojih stisk.
Ozdravljaj jih po svoji milosti.
Pomagaj nam, da se
bomo trudili za spoštovanje
vsakega človeka,
zlasti odrinjenega.
Uči nas hoditi za teboj
in pomagati vsem
trpečim, ne glede
na njihov status.
To te ponižno te prosimo!

Vse, kar je Jezus Kristus živel in učil,
se strne v dogajanju njegovega pasijona, trpljenja, s smrtjo in vstajenjem;
torej v skrivnostnem dogajanju, ki ga
imenujemo velikonočna (pashalna)
skrivnost.
Startno mesto tega velikonočnega
izhoda je trpljenje, saj je trpljenje
posledica greha, duhovne ujetosti,
iz katere nas more rešiti samo Bog.
Zato je tudi zelo logično, da je Bog
želel biti najprej s človekom solidaren v trpljenju. Verjetno bi v svoji

vsemogočnosti lahko izbiral med
neštetimi konkretnimi možnostmi
načina odrešenja. A zgodovinsko,
dejansko se je odločil za pot trpljenja.
Pri tem ostaja nikoli zadostno razvozlano vprašanje »Zakaj«. Zakaj
prav po poti trpljenja? Vedno znova
je mogoče iskati odgovor le v smeri
zaupanja Bogu, da je izbral pot, ki je
za človeka najprimernejša. Sam je
hotel postati nam enak v vsem, razen
v grehu, da bi se nam laže približal
in se tudi v posledicah greha z nami
poistovetil ter tako premagal greh.
Zanimivo je, da latinska beseda passio
(trpljenje) nosi v svojem korenu tudi
pomen strastnosti, ki je lahko pozitivna, v smislu velike angažiranosti,
celo dokončne predanosti neki stvari,
ali še bolje osebi iz ljubezni. Zato bi
lahko sklenili, da je Jezusov pasijon
izraz skrajne (strastne) ljubezni Boga
do človeka, v Jezusu Kristusu pa tudi
človeka do Boga. Ljubezni, ki gre do
konca!

VELIKI TEDEN

Spomin na Jezusov
prihod v Jeruzalem
je pri bogoslužju cvetne nedelje tesno
povezan z njegovim trpljenjem in s
smrtjo. Iz kralja, ki so mu vzklikali in
ga slavili kot zmagovalca, je v enem
tednu postal zasmehovani nosilec
trnjeve krone in križa. Zato so že
kmalu v cerkvi rimskega škofa na
cvetno nedeljo brali pasijon, to je
celotno poročilo o Jezusovem trpljenju. Tako je cvetna nedelja poleg
navdušenja nad Jezusovim prihodom
v Jeruzalem tudi uvod v veliki teden,
ki je sveti teden, saj nas spominja na
čas Jezusovega trpljenja in nas vodi
v praznovanje velike noči.

Za razumevanje cvetne nedelje je
pomembna vsebina pisma apostola
Pavla, napisano vernikom v Filipih,
in ga beremo pri maši na cvetno nedeljo. Tako piše: »Čeprav je bil Jezus
Kristus v Božji podobi, se ni oklepal
svoje enakosti z Bogom, ampak je
Jezusovo trpljenje ima sicer svoj vzrok sam sebe izničil, tako da je prevzel
v grehu. Zgodovinsko se je seveda podobo hlapca in postal podoben
moralo izvršiti v nekih konkretnih ljudem. Po zunanjosti je bil kakor
okoliščinah in s konkretnimi vlogami človek in je sam sebe ponižal, tako
posameznikov, a je jasno spoznanje da je postal pokoren vse do smrti,
Cerkve, da je Bog v svoji previdnosti smrti na križu. Zato ga je Bog povle uporabil te okoliščine, da je izpolnil zdignil nad vse in mu podelil ime, ki
svoj načrt rešitve človeka iz posledic je nad vsakim imenom« (Flp 2,6-10).
Po: Praznujemo cerkveno leto
greha. Zato tudi kristjani v svoji grešnosti v vsakem času prevzemamo
svoj delež krive in odgovornosti za
Samo kdo resno razmišlja o tem,
trpljenje in smrt našega Gospoda.
kako težak je križ,
Po: M. Turnšek, Človek v troedinem objemu lahko dojame, kako težak je greh.
(Anzelm Canterburyjski)

09. 04. – 16. 04.

NEDELJA

*

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.: J.K., Š.D.
POLZELA 10.30 … za + Janka KOTNIKA in Stanka PODBREGARJA
… v zahvalo, da je tako, kot mora biti
* maš.: J.K., Š.D.

PONEDELJEK * 10. 04. 2017

* Domnij (Domen), škof, mučenec

POLZELA 7.00 … za + Franca in Angelo ŠUSTER (obl.)

TOREK * 11. 04. 2017

* Stanislav, škof, mučenec * Biserka, laikinja

POLZELA 19.00 … za + Vinka ml. VIDMAJERJA
… za + Marijo KRT (30. dan)
… za + Danijela HROVATA (7. dan)

SREDA * 12. 04. 2017

* maš.: J.K., Š.D., M.G.

* Zenon Veronski, škof * Julij I., papež

POLZELA 6.30 … pobožnost križevega pota
POLZELA 7.00 … za vse + KRIŽNIKOVE in TERGLAVOVE
… za + Marijo SVETKO (8. dan)

ČETRTEK * 13. 04. 2017

* maš.: J.K., Š.D.

* VELIKI ČETRTEK * Martin I., papež

CELJE 9.00 … v zahvalo
ANDRAŽ 18.00 … v dober namen
POLZELA 19.30 … za + Faniko in Franca JELENA ter stare starše JELEN
… za + Ano ŠKOBERNE (obl.)
… za + Milana VASLETA
* maš.: J.K., M.G., S.P.

PETEK * 14. 04. 2017

* VELIKI PETEK * Lidvina, devica
G.OLJKA 15.00 … pobožnost križevega pota
ANDRAŽ 18.00 … obredi velikega petka
POLZELA 19.30 … obredi velikega petka

SOBOTA * 15. 04. 2017
ANDRAŽ 19.00 …
…
POLZELA 20.30 …
…

NEDELJA

*

za
za
za
za

+
+
+
+

* VELIKA SOBOTA * Helena (Jelica) Alzaška, kn.

Alojzijo DREV in vse KOŠKOVE
Alojza (obl.) in Slavko PIŽORN
Alojzijo (obl.) in Bruna JUGA
Marijo JERŠIČ

* maš.: J.K., V.A.
* maš.: J.K., Š.D.

16. 04. 2017 * VELIKA NOČ * Bernardka Lurška, devica

POLZELA 6.00 … vstajenjska procesija … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 8.30 … vstajenjska procesija
/ BRUNŠKA
… za + starše Ivana, Marijo JELEN-JANEZOVA, Heleno, Štefana
… za + Srečka in Jožico PIŽORN
… za + Jožefo GUČEK
* maš.: J.K., Š.D., M.G.
POLZELA 10.30 … v dober namen (301)
Š ENEK 15.00 … po namenih oskrbovancev

OBVESTILA - VABILA

V četrtek, 13. aprila ob 9. uri krizmena
maša v celjski stolnici, ob 18. uri maša
velikega četrtka v Andražu, ob 19.30
na Polzeli. Duhovništvo. Evharistija.
V petek, 14. aprila ob 15. uri križev
pot na Gori Oljki, ob 18. uri obredi
velikega petka v Andražu, ob 19.30
na Polzeli. Dan strogega posta.

DOBRODELNOST

Tudi letos vas spodbujamo, da ob
prinašanju jedi k blagoslovu v soboto
prinesete in oddate še kaj koristnega
za revne. Karitas bo to nedeljo delila
posebne vrečke v katere naložite svoje
darove. Če te vrečke ne boste dobili,
uporabite kakšno drugo. Zbirajo se
sladkor, olje, moka, konzerve, UVT
mleko, testenine, žitne kašice, namazi,
pralni praški, detergenti, šampon ...

V soboto, 15. aprila ob 7.00 blagoslov
velikonočnega ognja na Polzeli, ob 7.30 ŽK Andraž in Polzela bosta v soboto,
v Andražu. Ob 11., 13., 15. in 17. uri pred vigilijo imeli na razpolago sveče,
blagoslovi jedil na Polzeli, ob 12., 14., ki jih bomo rabili za bogoslužje.«
16. uri v Andražu. Ob 19.00 vigilija v RAZSTAVA
Andražu, ob 20.30 na Polzeli.
15., 16., 17. aprila od 9. do 19. ure bo
V nedeljo, 16. aprila ob 6.00 vstajenj- v Gasilskem domu v Drešinji vasi razska procesija na Polzeli, ob 8.30 v stava velikonočnih jedi in pirhov.
Andražu. Po procesijah sveti maši.
ROMANJE
V nedeljo, 16. aprila bo poleg treh dopoldanskih maš še ena popoldne in
sicer ob 15. uri v Šeneški kapeli.
ZAHVALA

Vsem, ki ste v nedeljo, 2. aprila z načrtovanjem, izvedbo, sponzorstvom ali
kako drugo pomočjo izvedli slovesnost blagoslova traktorjev najlepša
hvala. Tako po zadovoljstvu obiskovalcev, kakor po finančni pokritosti
prireditve ste bili zelo uspešni. Bog
vsem stoterno povrni.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Sitar, Andraž 38; Štrigl,
Andraž 39/a; Sitar, Andraž 46; Bršek,
Andraž 37. Na Polzeli: Polzela I.

Župnija Petrovče vabi na romanje na
Poljsko po poteh svetega papeža Janeza Pavla II. Odhod: četrtek, 8. junija,
ob 22. uri; Prihod: nedelja, 11. junija
zvečer. Cena je 199 €. Prijave sprejema p. Vanči, 041/437-145. Več na
plakatu v oglasni deski.
Od 1. do 8. septembra organizirata
župnija Šempeter v Savinjski dolini in
Aritours romanje v Francijo, Španijo
in Portugalsko (Lurd, Fatima, Santiago
de Compostela). Duhovno vodstvo:
g. Mirko Škoflek, dekan. Cena: 869 €.
Prijave v župnišču ali na Aritoursu.

