Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
14. maj

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus mu reče:
»Jaz sem pot
in resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu
drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene,
boste poznali
tudi mojega Očeta.
Zdaj ga poznate
in videli ste ga.«
(Jn 14, 6-7)

Jezus je BESEDA,
ki jo je treba razglašati.
Jezus je RESNICA,
ki jo je treba povedati.
Jezus je ŽIVLJENJE,
ki ga je treba živeti.
Jezus je LJUBEZEN,
ki jo je treba ljubiti.
Jezus je VESELJE,
ki ga je treba
deliti z drugimi.
Jezus je MIR,
ki ga je treba podarjati.
Zame je Jezus moje vse nad vsem.
Po: Mati Terezija, Bog ljubi danes po nas

V odlomku iz Janezovega evangelija,
ki nam ga prinaša današnja nedelja,
Jezus odhaja v smrt, ki se ji nihče ne
more izogniti – Jezus ravno tako ne.
Toda če je smrt za nas konec, jo on
preustvarja v nov začetek, v prostorje
večnega prijateljstva in intimnosti
z Očetom.
Toda Jezusovi učenci ne razumejo o
čem govori njihov učitelj. Eden izmed
njih, Tomaž, želi poznati pot, na katero se Jezus odpravlja. V upanju, da
bo Tomaž razumel in hkrati z njim
mi vsi skupaj, razloži, da je on sam

Pot, Resnica in Življenje. Slediti Jezusu pomeni najti pravo pot, ki vodi
v življenje, ki ga zaznamuje resnica.
To je področje Boga Očeta, k njemu
se namreč Jezus vrača, in kdor mu
bo sledil, ga bo tudi spoznal.
Filip, še eden od učencev, želi takoj
videti Boga Očeta. Jezus pa mu odgovori, da ga je že videl in da ga že
pozna. Kdor je videl Sina, se pravi
Jezusa, je videl tudi Očeta. Jezus dela
to, kar dela Oče, govori, kar pravi Oče.
To, kar Jezus pravi, je 'da', je eno z
Bogom.
Zaveda se, da tega ni lahko sprejeti
niti verjeti, zato pravi: če ne doumete
ali ne verjamete v to skrivnost, verujte zaradi del samih. Jezusova dela za
časa njegovega življenja med nami
so bila znamenja njegove enotnosti
z Bogom. Karkoli je delal, govoril in
učil, je jemal od Boga. Ker pa je Jezus
eno z Bogom, bodo ljudje v njegovem
imenu počeli še večje stvari. Jezus ni
navezan na svoja dejanja, ne na svoj
nauk, vse, kar si želi, je enotnost med
njegovim očetom in njegovimi učenci.
Tokratni odlomek nam nekako pripoveduje o večni povezanosti z Bogom,
o večnosti, ki jo je za nas pripravil Jezus. Kako si predstavljaš to večnost?
Mar niso stvari, kot je lepota, glasba,
sreča, igra, radovednost, jabolčna pita
in čaj z mlekom, dober vic in jok, ki
ga prinaša združenje z drago osebo,
ekstaza telesne intimnosti in čarobnost otroškega smeha že del življenja
v Bogu? Zakaj bi si ga ne želeli v večnosti skupaj z Jezusom?
(r.o.)

JEZUS - SKRIVNOST

Jezus, berem tvoje besede:
»Jaz sem pot, resnica in
življenje.« To me očara.
Ti si pot. Če te poskušam,
najdem pot v življenje.
V tem svetu tisočerih ponudb ne
ostajam brez smerokaza.
Ti si resnica. Če se potopim v tvoje
besede, naenkrat spregledam.
Jasno vidim dno. In čeprav je na
zunaj še vse nejasno, že slutim:
v globini se mi razkrije resnica.
Ti si življenje, Jezus. Toda včasih si
mi nekako tuj. Ne razumem te.
Kot da se mi skrivaš za steno. Toda
če tvoje besede vzamem resno, sem
ti vedno bliže: če sem na poti do tebe,
oživim na zunaj iz svoje notranjosti.
Ko se v meni nekaj prebudi,
te končno spoznam.
In ko sem poln/a življenja, te izkusim:
v moji živosti se mi razkrije skrivnost.
Nisi več daleč od mene.
Na vsaki poti, v vsaki resnici, ki jo
razkrijem, v življenju, ki ga čutim,
povsod se me dotakneš,
vedno si ob meni.
Anselm Grün, Dotakni se me

RESNICA

Dokler sem zvest resnici,
sem zvest sebi;
dokler delam v njenem imenu,
bo moje delo rodovitno,
ne bo ovenelo od pomladi do
jeseni.
(Ivan Cankar)

14. 05. – 21. 05.

NEDELJA

*

14. 05. 2017 * 5. VELIKONOČNA * 1. sv. obhajilo - Andraž

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 10.00 … za + Angelo MEKLAV (obl.) in vse + BOHOVE
POLZELA 10.30 … za + Vincenca (obl.), Angelo, ostale ZAGORIČNIKOVE
… za + Marijo SATLER in Ano KUHAR (obl.)
… za + Riharda LESNIKA (1. obl.)
* maš.: M.O., M.G., Š.D.
G.OLJKA 15.00 … za razumevanje v družinah

PONEDELJEK * 15. 05. 2017

* Izidor, kmet * Zofija (Sonja)
POLZELA 7.00 … za + SRNOVRŠNIKOVE
POLZELA 19.00 … za + Marijo SLOKAR (obl.)
ANDRAŽ 20.00 … za + Emila Milana GROBINA

* ŠMARNICE

TOREK * 16. 05. 2017

* Janez Nepomuk, duh., mučenec
* ŠMARNICE
POLZELA 19.00 … za + Ivanko VODOVNIK in vse VODOVNIKOVE
ANDRAŽ 20.00 … za + Marijo in Franca ČRETNIKA

SREDA * 17. 05. 2017
POLZELA 7.00 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
ANDRAŽ 20.00 … za

* Jošt, puščavnik * Paskal Bajlon, r.
* ŠMARNICE
+ Jožeta JEZERNIKA (obl.), Antonijo, Ivana ZUPANA
+ Petra TKALCA (30. dan)
+ Branka TAMŠETA (30. dan)
.* maš.: J.K., Š.D.
+ mamo Slavko PIŽORN (obl.) in očeta Alojza

ČETRTEK * 18. 05. 2017

* Janez I., papež * Feliks Splitski, m. * ŠMARNICE
ANDRAŽ 18.00 … šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
POLZELA 19.00 … za + Marijo TERGLAV (obl.), 2 Petra, vse ŠPRONGOVE
… za + Lovrenca (obl.) in Marijano OGRIS
… za + Rafka in Janka LOBNIKA
* maš.: J.K., M.G., S.P.

PETEK * 19. 05. 2017

* Krispin, red. * Ivo Bretonski, duh.
* ŠMARNICE
ANDRAŽ 18.00 … šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
POLZELA 18.00 … za + Julijano TERGLAV, Zaliko STRNIŠA, starše
POLZELA 19.00 … koncert sakralne glasbe (zbor Slovenske filharmonije)

SOBOTA * 20. 05. 2017

* Bernard Sienski, duh. * Hilarij, škof
* ŠMARNICE
G.OLJKA 10.00 … po namenu romarjev
ANDRAŽ 18.00 … šmarnice v župnijski cerkvi (laik)
POLZELA 19.00 … za + Vesno SIVEC (obl.) in Dragico TURKUŠ
… za + Julija OCVIRKA, vse OCVIRKOVE
* maš.: J.K., V.A.

NEDELJA

*

21. 05. 2017 * 6. VELIKONOČNA * TURIZMA * Timotej

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana OŽIRJA (obl.), vse DOLINŠEKOVE, GRILOVE
+ PRUNGELNOVE in BEŠERJEVE
+ Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK,
Konrada, Angelo MEKLAV
* maš.: J.K., M.G., Š.D.
10.30 … za + Pavla TURNŠKA

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 14. maja ob 10. uri bo v Andražu praznik prvega sv. obhajila.
To nedeljo, 14. maja bo krščen Staš P.,
Andraž. Zavetnik Satanislav Kostka.
To nedeljo, 14. maja ob 15. uri bo sv.
maša na Gori Oljki. Za družine.
V ponedeljek, 15. maja s pričetkom
ob 17. uri bo prva sveta spoved za 1.
skupino polzelskih prvoobhajancev.

ŠMARNIČNA POBOŽNOST

V ponedeljek, 1. maja smo pričeli letošnje šmarnice. Ob ponedeljkih in
sredah, ko je na Polzeli maša tudi
zjutraj prebiramo tekste za odrasle,
ob večerih vsak delavnik pa za otroke.
Tudi v Andražu so šmarnice vsak
večer. Včasih so povezane s sv. mašo,
včasih pa jih vodijo starši.
KULTURA

V petek, 19. maja ob 19. uri bo v župnijski cerkvi na Polzeli koncert zbora
V sredo, 17. maja s pričetkom ob 17.
Slovenske filharmonije. Štirideseturi bo prva sveta spoved za 2. skupino
članski sestav bo izvajal sakralno
polzelskih prvoobhajancev.
glasbo. Vstop je prost.
V petek, 19. maja bo na Polzeli maša
V nedeljo, 21. maja bo tradicionalna
in šmarnična pobožnost eno uro prej revija polzelskih zborov in glasbenih
kakor običajno, torej ob 18. uri. Ob skupin na Gori Oljki. Ob 16. uri.
19. uri bo namreč v cerkvi koncert
sakralne glasbe. Udeležite se obojega! Gledališka skupina Lilija iz Laškega
bo v ponedeljek, 22. maja ob 17. uri
V soboto, 20. maja bo krščen Svit Č. v Domu kulture Braslovče odigrala
V soboto, 20. maja okrog 10. ure bo dramsko uprizoritev svetopisemske
zgodbe 'Izgubljeni sin' z aktualizacijo.
romarska sv. maša na Gori Oljki.
Vstop prost. Prostovoljni prispevki.
V nedeljo, 21. maja pred in med mašo
ob 10.30 bo spovedovanje za starše ROMANJE
in sorodnike prvoobhajancev ter vse Salezijanci in župnijsko občestvo Don
ostale (duhovnik od drugod).
Boskovega centra v Celju vabijo v neV nedeljo, 21. maja ob 19. uri bo v deljo, 14. maja ob 15. uri na romarski
Celju, v stolnici sv. Danijela slovesna shod v čast Mariji in k srečanju moškofova maša ob 11. obletnici usta- livcev za duhovne poklice ob obletnici
ustanovitve župnije. Procesija, pete
novitve škofije.
litanijami in slovesna maša.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Blagotinšek, Andraž 10,
Blagotinšek, Andraž 10/d, Ožir, Andraž 11. Na Polzeli: Ločica ob Savinji.

Od 1. do 8. septembra organizirata
župnija Šempeter v Savinjski dolini in
Aritours romanje v Francijo, Španijo
in Portugalsko (Lurd, Fatima, Santiago
de Compostela). Cena: 869 €.

