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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je prišel Simon Peter,
ki je šel za njim,
in je stopil v grob.
ALELUJA
Videl je, da so povoji na tleh
in da prtič,
ki je bil na njegovi glavi,
ALELUJA
ni ležal med povoji,
ALELUJA
ampak posebej,
zvit na drugem mestu.
Tedaj pa je vstopil tudi
oni drugi učenec,
ki je prišel h grobu,
ALELUJA
in je videl in veroval.
(Jn 20, 6-8)

Velika noč se zgodi vedno takrat in
tam, kjer človek tvega,
da življenju bolj zaupa kot smrti,
da stori odločilni korak
in stopi čez mejo, da pride iz groba
in odvali kamen,
da se upre
skušnjavi
in ne obleži.
Andrea Schwarz,
Odvalimo
kamen,
ki nam zapira
pot v življenje

Velikonočno oznanilo, da je Bog Oče
obudil od mrtvih svojega učlovečenega sina Jezusa Kristusa, je krščanski
odgovor na večno vprašanje vsega
smisla človekovega življenja in obstoja stvarstva sploh ter edinstveno
razodetje glede enega izmed temeljnih bivanjskih vprašanj človeštva o
življenju po smrti. Seveda vsa verstva
odgovarjajo na vprašanje odrešenja,
vsako ima svojo vizijo in svojo pot.
Krščansko oznanilo je izvirno prav
v tem, da je vstajenje Božji poseg,
večno življenje pa Božji dar, v nobenem primeru ne sad človekovega

prizadevanja. Jezus se je kot človek
v smrti na križu v ljubezni povsem
izročil v Očetove roke, Oče pa ga je
obudil od mrtvih kot odgovor na njegovo brezpogojno podaritev. Tako
je prvič neka človeška narava, v tem
primeru seveda Jezusova, izšla iz
območja padlega stanja in dosegla
končni cilj, bivanje pri Bogu. Tako
je Jezus Kristus kot človek, obujen
od mrtvih, postal vrata k Očetu; samo
po njem se namreč pride domov.

SREČATI VSTALEGA

Če boš sledil svojemu
hrepenenju in svoji
ljubezni do konca, boš
srečal Vstalega kakor
Marija Magdalena – to
ti v svojem evangeliju na današnji
praznični dan sporoča evangelist
Janez. Samo sredi teme svojega
srca se moraš odločiti, da poiščeš
tistega, ki ga ljubi tvoja duša.
Takrat boš spoznal, da je grob
Jezus Kristus pa ni vstal od mrtvih in prazen, da Gospod živi; da živi za
se vrnil nazaj v način našega sedan- ljubezen in je ljubezen sama. In to
jega zemeljskega bivanja, ampak je do konca. Da imaš lahko po tej
pričel bivati tudi kot človek na povsem ljubezni tudi ti življenje.
drugačen način, ki ga nihče izmed
Po: A. Grünu
živečih na zemlji ni izkusil. Bog Oče
je tudi Jezusovo človeško naravo
pritegnil v svoj Božji način bivanja,
v bivanje pri sebi, o katerem ne vemo Vstali Gospod je dovršitev človeškosti
veliko več kot to, da človeško oko – dovršitev, ki jo je moč označiti le
kaj podobnega še ni videlo, uho ne kot rajsko. Besede, kretnje in
slišalo in človekovo srce ne doživljalo dejanja so polna neke nežnosti, ki
(prim. 1 Kor, 2,9). Vstajenja torej ne nima nič abstraktnega ali
smemo zamenjevati z obujanjem mrt- odmaknjenega, marveč je čisto blizu
vih, kot je na primer obuditev Lazarja, in prebuja zaupanje, vendar pa v
kajti ti so morali vnovič umreti. Vsta- njej zaslutimo prehod skozi smrt v
jenje pa pomeni tudi za materijo neki življenje, ki vključuje tudi poslednje
do takrat še nepoznan način obstoja. človeško izkustvo. Kaj je nežnejše,
prisrčnejše kot besede, ki jih izmenja
Poudariti moramo, da je krščansko z Marijo Magdaleno ob odprtem
pojmovanje vstajenja nekaj povsem grobu; kaj je očarljivejše kot
drugega kot reinkarnacija. Ta pomeni pogovor na poti v Emavs, ki doseže
vnovično pojavitev, sicer v novi iden- višek v razdelitvi kruha; kaj je
titeti, na tem svetu; v bistvu nič res- hkrati tako domače in tako
nično novega, ampak le v novi obliki zadržano kot zajtrk ob jezeru? In ko
in kočno največkrat z izginotjem oseb- je učence treba pokarati, ker jim
nega jaza. Pri Jezusovem vstajenju manjka predanosti vere, kako
pa oseba ostane ista. Gre pa za dru- prizanesljivo to stori, saj je v svarilu
gačen način doživljanja časa in pros- vedno tudi dar navzočnosti, celo dar
tora.
(nadškof, M. Turnšek)
dotika ...
(Hans Urs von Balthasar)

16. 04. – 23. 04.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 17. 04. 2017
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA
VIMPERK

7.00
9.00
10.30
15.00

…
…
…
…

* V VELIKONOČNI OSMINI * Simon

po namenu
za + Marijo ŽELEZNIK (30. dan)
za + Ivanko CIMPERMAN
po namenu

TOREK * 18. 04. 2017

* Evzebij, škof * Galdin, škof

POLZELA 19.00 … za + Danija in Rozalijo (obl.) VIDMAJER ter Rudija
… za + ŠKOLNIKOVE in JEZERNIKOVE
… za + Mata DOMINKOVIČA in Ano
* maš.: J.K., Š.D., M.G.

SREDA * 19. 04. 2017

* Leon IX., papež * Ekspedit, mučenec

POLZELA 7.00 … za + Marijano (obl.) in Lovrenca OGRISA
… za + Antona, Carmen POVŠE, roj. KOMEL

ČETRTEK * 20. 04. 2017

* Teotim (Teo), misijonar, škof * Neža Montepul.

POLZELA 19.00 … za + Ivana MEZNARIČA
… za + Marijo KRT

PETEK * 21. 04. 2017

* m.: J.K., Š.D.

* maš.: J.K., M.G.

* Anzelm, škof, cerkveni učitelj * Konrad iz Parzhama

POLZELA 19.00 … za + Antona, Marijo STRAŽAR in Tomaža KREGARJA
… za + Jožeta (obl.) in Antonijo ROVŠNIK

SOBOTA * 22. 04. 2017

* Hugo, škof v Grenoblu * Leonid, mučenec

ANDRAŽ 18.00 … za + Franca PLASKANA (1. obl.)
POLZELA 19.00 … za + Dominika in Danijela ŽGANKA
… za + Iztoka MOHORIČA (1. obl.)

NEDELJA

*

* maš.: J.K., Š.D.

23. 04. 2017 * BELA * BOŽJEGA USMILJENJA * Jurij

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za
G.OLJKA 15.00 … za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Štefana, Marijo in Vinka BLAGOTINŠKA (obl.)
+ Zofijo JEZERNIK in Damjana
+ Marka in Ludvika MEKLAVA
+ Stanka JELENA
+ Ivanko SKAZA
* maš.: J.K., Š.D., M.G., V.A., S.P.
+ Stanislavo in Antona RAZGORŠKA (obl.)
+ Heleno OCVIRK

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 16. aprila ob 6.00 vstajenjska procesija na Polzeli, ob 8.30 v
Andražu.
To nedeljo, 16. aprila bo poleg treh
dopoldanskih maš še ena popoldne
in sicer ob 15. uri v Šeneški kapeli.
V ponedeljek, 17. aprila ob 15. uri bo
prva letošnja maša na Vimperku. Vsa
leta ste se je udeleževali v zelo lepem
številu, naj bo tudi letos tako.
V soboto, 22. aprila ob 9. ure se bo na
Gori Oljki začela čistilna akcija pred
prvo letošnjo mašo v cerkvi sv. Križa.
K sodelovanju vabljeni vsi, ki ste se
podobnih akcij udeleževali že doslej,
dobrodošli pa seveda tudi novi.
V nedeljo, 23. aprila ob 15. uri bo na
Gori Oljki maša bele nedelje. Pridite!
ZAHVALA

Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali pri prazničnih obredih
in drugih dejavnostih.
Letošnjo velikonočno svečo za
Andraž je priskrbel Mirko Meh.
Hvala vsem, ki ste ob prinašanju jedi
k velikonočnemu blagoslovu v soboto
prinesli in oddali še kaj koristnega za
uboge in pomoči potrebne.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Tominšek, Andraž 123;
Satler, Andraž 106; Umbreht, Andraž
101. Na Polzeli: Polzela I.

KULTURA

V sredo, 19. aprila ob 19. uri bo v cerkvi sv. Jožefa v Celju nastop MePZ
Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani: »Nu pujte, pujte, vsi ljudje«.
Koncert v sodelovanju z Akademijo
za Glasbo bo ob 500. letnici reformacije in protestantizma. Vstop prost.
V soboto, 22. aprila ob 19.30 bo v stari
telovadnici OŠ Polzela letni koncert
MePZ Oljka. Gostje bodo Mladinski
pevski zbor OŠ Polzela in Učiteljski
ansambel Cecilija KGD Polzela.
PASIJON

V četrtek, 27. aprila ob 19. uri bo v
športni dvorani na Polzeli Ribniški
pasijon 'Bodite pogumni!' Izvajalci
želijo poglobiti doživljanje Jezusovega trpljenja in približati odrešenjsko
moč velikonočnega jutra. Več kot 170
prostovoljcev se zbira na vajah, delovnih akcijah, pevskih vajah in sestankih koordinatorjev. Vstopnine ne
bo; zaželeni prostovoljni prispevki.
ROMANJE

Župnija Petrovče vabi na romanje na
Poljsko po poteh svetega papeža Janeza Pavla II. Odhod v četrtek, 8. junija,
ob 22. uri; prihod v nedeljo, 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 €.

