Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih
sv. mašah – leto A
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Odvalimo
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čez osem dni so bili njegovi
učenci zopet notri in Tomaž med
njimi. Jezus pride pri zaprtih
vratih, stopi v sredo in reče:
»Mir vam bodi!«
Potem reče Tomažu:
»Deni svoj prst semkaj
in poglej moje roke;
podaj svojo roko in jo položi
v mojo stran in ne bodi
neveren, ampak veren!«
ALELUJA
Tomaž mu odgovori:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu reče:
»Ker si me videl, veruješ;
blagor tistim, ki niso videli
Vstali, ki ga predstavlja tudi današnji
evangelijski odlomek, pride skozi zain so verovali.«
(Jn 20, 26-29)

Nebeški Oče, pomagaj nam,
da ne bomo samo neverni Tomaži,
ampak bomo znali reči kot Tomaž:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Daj nam moči, da bomo
verovali, ne da bi videli.
Tvoj Sveti Duh naj nas
dan za dnem spominja,
da imamo poslanstvo –
da smo poslani za mir.

klenjena vrata. Ne more ga zadržati
strah učencev, da ne bi prišel skozi
zapahnjena vrata in jim zaželel miru.
To je čudovita podoba vstajenja: svoja
vrata prepogosto zaklepamo pred
drugimi, nikogar ne pustimo vstopiti,
skrivamo se za oklep strahu. Vstajenje pomeni, da nobena ključavnica
ali zapah ne moreta zadržati Vstalega,
ki želi doseči naše srce in vstopiti pri
nas. In nobena krščanska skupnost,
ki se zapre pred drugimi, ne more
preprečiti, da sam Vstali ne bi stopil v
njihovo sredino in je spremenil.

Vrata so v pravljicah in legendah
simbol človekovega samouresničevanja. Sam Jezus pravi (na enem
drugem mestu istega evangelija):
»Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme,
bo rešen; hodil bo noter in ven in
bo našel pašo.« Jezus pa ne vstopa
samo skozi naša zaprta vrata, ampak
je on sam vrata, skozi katera lahko
vstopimo v življenje.
Vrata so podoba prehoda iz enega
območja na drugega, na pr. iz tega
sveta v onostranstvo, iz posvetnega
v posvečeno območje … V drugačno
življenje.
V sanjah včasih ne najdemo vrat, ki
vodijo v naš dom. To je lahko podoba,
da ne najdemo poti do svojega srca,
do samega sebe, da se samo iščemo,
izgubljamo pa stik s svojo dušo. Če
bomo stopili skozi vrata, bomo sposobni iti iz sebe in v svojo globino,
povezani bomo s svojim srcem in
sposobni bomo oblikovati svet okoli
sebe.
Kristus kot prava vrata – to je lepa
podoba za vstajenje. Naj svoja vrata
še tako zapahnemo (kot so to storili
tudi učenci v današnjem evangeliju)
– Kristus kot vrata v življenje bo prodrl skozi naša zaklenjena vrata. In
ko prodre do nas, najdemo po njem
pot k samemu sebi.
Po: A. Grün, Izkusimo velikonočno veselje

Tistim, ki ljubijo Boga,
spremeni on vse v dobro;
tako tudi naredi,
da njihove krive poti in napake
služijo dobremu.
(sv. Avguštin)

MOLITEV SV. TEREZIJE

Jezus, … stopi skozi vrata,
osvobodi me, podari mi mir.
Jezus, osvobodi me:
želje, da bi bila ljubljena,
želje, da bi bila vzvišena,
želje, da bi bila češčena,
želje, da bi bila hvaljena,
želje, da bi bila priljubljena,
želje, da bi bila slavna,
želje, da bi iskali moj nasvet,
želje, da bi mi odobravali,
želje, da se vsiljujem drugim;
strahu, da bi me ponižali, strahu,
da bi me prezirali,
strahu, da bi me grajali, strahu,
da bi me očrnili,
strahu, da bi me krivično obsodili,
strahu, da bi me osumili …
O Bog, vodi me od smrti k življenju,
od obupa k upanju,
od strahu k pogumu
od sovraštva k ljubezni.
Naj mir napolni naša srca, naš svet,
naše vesolje. Amen.
Če z budnim srcem
prisluhnemo pričam
in se odpremo
znamenjem, s
katerimi je Gospod
njih in samega sebe vedno na novo
potrjeval, potem vemo: Gospod je
res vstal. On živi. Njemu se
zaupamo in vemo, da smo na pravi
poti. S Tomažem vedno znova
polagamo svoje roke v Jezusovo
prebodeno stran in izpovedujemo:
"Moj Gospod in moj Bog!"

23. 04. – 30. 04.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 24. 04. 2017

* Fidelis iz Sigmaringena, duh., muč.

POLZELA 7.00 … za + Franca in Mirka (obl.) ter Matildo VAŠL
POLZELA 16.30 … za + Petra TKALCA (pogrebna)

TOREK * 25. 04. 2017

* Marko, evangelist * Erminij, opat, škof

POLZELA 19.00 … za + Barbaro LORGER (1. obl.)

SREDA * 26. 04. 2017

* Marija, Mati dobrega sveta * Štefan Permski

POLZELA 7.00 … za + Albina KUHARJA

ČETRTEK * 27. 04. 2017

* Cita, dekla, devica * Hozana Kotorska, sam.

POLZELA 18.00 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.30 … za + Franca CVENKA (obl.) in Vido
… za + Branka TAMŠETA (8. dan)
POLZELA 19.00 … Ribniški pasijon (v športni dvorani)

PETEK * 28. 04. 2017

* maš.: J.K., M.G.

* Peter Chanel, duhovnik, muč. * Ludvik Montforski

POLZELA 19.00 … za + Marijo in Alojza LUKNERJA
… za + Danijela HROVATA (30. dan)
ANDRAŽ 20.00 … za + Marijo in Franca ČRETNIKA

SOBOTA * 29. 04. 2017

* maš.: J.K., Š.D.

* Katarina Sienska, dev. c.u., sozavetnica Evrope

POLZELA 19.00 … za + Ivana in Marijo ANDREJC, vse ROJŠEKOVE
… za + Matija TURNŠKA
* maš.: J.K., Š.D.
ANDRAŽ 20.00 … za + Antona SITARJA

NEDELJA

*

30. 04. 2017 * 3. VELIKONOČNA * Pij V., papež

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ludvika in Marka MEKLAVA,
SP. JUGOVE, Branka URATNIKA
POLZELA 10.30 … za + Frančiško (obl.), Edija, družino ŽGANK
… za + Riharda LESNIKA
* maš.: J.K., M.G.
POLZELA 15.00 … dekanijska molitvena ura za duhovne poklice
PO MOLITVI … maša za nove duhovne poklice
* maš.: M.Š., dekan in
dekanijski duhovniki

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 23. aprila bo krščena Ema
M., Polzela. Zavetnica: sv. Ema Krška.
To nedeljo, 23. aprila ob 15. uri bo na
Gori Oljki maša bele nedelje. Pridite!
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.
V četrtek, 27. aprila bo na Polzeli zaradi zgoraj napovedanega pasijona
maša pol ure prej kakor običajno in
sicer ob 18.30.
V nedeljo, 30. aprila bo krščena Klara
T., Polzela. Zavetnica: sv. Klara Asiška.
V nedeljo, 30. aprila ob 15. uri bo na
Polzeli dekanijska molitvena ura za
duhovne poklice in po njej sv. maša z
istim namenom. Molitev bo pripravil
in vodil referent za duhovne poklice
žalske dekanije, g. Jože Planinc, mašo
pa bo daroval dekan, g. Mirko Škoflek
ob somaševanju dekanijskih duhovnikov. Lepo vabljeni!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Pižorn, Andraž 20; Ograjenšek, Andraž 20/b; Majhenič, Andraž 17/b. Na Polzeli: Polzela I.

KULTURA

To nedeljo, 23. aprila ob 16. uri bo v
Domu krajanov Andraž premiera
komedije Policijska postaja. Odigrali
jo bodo člani gledališke sekcije Andraž. Lepo vabljeni, da se predstave
udeležite!
MISEL

Hoteti vse, kar hoče Bog,
in to vedno, ob sleherni
priložnosti in brez omejevanja,
(F. F.)
to je Božje kraljestvo.
TEDEN ZA DUHOVNE POKLICE

Pod geslom 'Gnani po Duhu za poslanstvo' bo od 30. aprila do 7. maja
potekal teden molitve za duhovne
poklice. Po našem zgledu in goreči
prošnji naj ti dnevi spodbudijo mlade,
da se bodo odzvali Jezusovemu klicu
za življenje in delo v duhovništvu
ali redovništvu. Dogodki za duhovne
poklice na ravni nadškofije: * Program
Pridi in poglej za mlade 6. maja ob 9.
uri http://cdp.nadskofija-maribor.si.
* Peš romanje od Slomška k Ptujskogorski Materi Božji v petek, 12. maja
ob 12.30, za družine, duhovne poklice: http://cdp.nadskofija-maribor.si.
* Srečanje animatorjev in molivcev
za duhovne poklice v četrtek, 1. junija ob 17.00 uri v cerkvi Sv. Petra
na Kronski gori. * 24 urna molitev
pred izpostavljenim Najsvetejšim za
letošnje novomašnike, za nove duhovne poklice ter za stanovitnost
in svetost vseh že poklicanih: http:/
/cdp.nadskofija-maribor.si/

