Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
11. februar

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
K njemu je prišel gobavec
in ga na kolenih prosil:
»Če hočeš, me moreš očistiti.«
Zasmilil se mu je,
iztegnil je roko,
se ga dotaknil in mu rekel:
»Hočem, bodi očiščen!«
Gobe so takoj izginile
in bil je očiščen.
(Mr 1, 40-42)

Vsi svetniki, ki ste imeli izkušnjo z
bolnimi in umirajočimi, izprosite
nam pri Bogu zaupanje in vero,
da bomo tudi mi znali biti luč za
bolne in trpeče ter izžarevali upanje;
da bi tudi mi v bolnih in trpečih
prepoznavali obličje našega
Gospoda in mu voljno pomagali.
Troedini Bog, izročamo se
v Tvoje dobre, očetovske roke.
Zaupamo v Tvojo
neskončno
ljubezen.

Jezus si je prizadeval, da bi se o njem
čim manj govorilo. Videti je bilo, kot
bi menil, da bo njegova popularnost
pravzaprav zaviralni moment za tisto,
kar je hotel doseči.
Duhovnik Abbe Pierre je takrat, ko
so ga časnikarji proglasili za slavnega
moža, vzkliknil takole: »Zdaj me pa
imajo! S tem ko so me napravili za
zvezdnika, so me v resnici uničili!«
Tako si Jezus ni mogel dovoliti, da bi
izgubljal čas s tem, da bi cenil ali
pripisoval kak pomen dvoumni slavi,

ki si navadno drzne popačiti oziroma
kar naravnost izda ali zamegli resnični pomen Božjega delovanja.
Ko razmišljamo o tem evangeliju, se
zdi, da nihče od Jezusovih sodobnikov
ob njem ni odkril tistega, kar je Jezus
v resnici predstavljal. On je zanje pač
heroj, zelo ugleden čudodelnik, nikakor pa ne Sin, ki jih vodi k Očetu. Tako
gledanje nanj diši po malikovanju ali
oboževanju. Če bi se Jezus spustil v
to, ne bi več iskal Božje slave, kot
pravi Pavel v svojem pismu, ampak
bi mu šlo za svoje osebne interese.
Ob takšnem njegovem vedenju, kljub
vsem njegovim čudovitim delom,
ljudje seveda ne bi mogli, pa če bi
jim še toliko govoril, odkriti Očeta.
Jezus je moral ostati samo orodje,
pot in cesta k Očetu, pa nič več. Pri
vsem skupaj je Jezus resnično zelo
tvegal, da ga bodo Judje naredili za
narodnega heroja. Če bi se to zgodilo,
bi se avtomatično zaprl pred vsemi
drugimi narodi. Vemo pa, da so bili
prav tako kot Izrael vsi poklicani v
Jezusovo Božje kraljestvo.
Priče smo torej zelo pomembnemu
sporočilu. Jezus je ozdravil gobavca.
Za gobavca je bila to osvoboditev vseh
tesnob, globoke žalosti in sploh vseh
posledic, ki so bile v zvezi s to boleznijo. Za vse njegove sodobnike in za
nas same je to zgovorno znamenje o
obnovljeni in očiščujoči navzočnosti
Božjega kraljestva. Gobavec je praktično 'prototip' za vse vernike, ki bodo
v teku zgodovine okusili podobno
milost osvobojenja pri krstu in še
kakem drugem »znamenju«.
Po: T. Kompare

PREDATI SE BOGU

Gobavec v evangelijski
zgodbi vidi svojo stisko
in nemoč. Drzne si priti iz svoje izoliranosti. Približa se Jezusu, pade
predenj na kolena in mu reče: »Če
hočeš, me moreš očistiti« (Mr 1,40).
Kot gobavec moramo tudi mi najprej
priznati svojo nemoč. Ne moremo se
sami ozdraviti. Ne moremo skleniti,
da se bomo od danes sprejemali
takšne, kakršni smo. Potrebujemo
izkušnjo, da nas nekdo brezpogojno
sprejema. Gobavec zaupa Jezusu, da
ga more očistiti, osvoboditi vseh
očitkov samemu sebi, vsega samouničevanja in samorazvrednotenja,
strahu, da bi bil zavrnjen, da ne bi bil
dovolj dober, da bi bil neprivlačen.
Tudi pri nas se lahko ozdravitev začne
šele, ko se predamo Bogu, ko kot gobavec pademo na kolena pred Jezusa,
ko iz globine zavpijemo in iskreno
prosimo za pomoč.
Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan

Največji greh je
pomanjkanje ljubezni,
brezbrižnost do bližnjega.
Nobena bolezen, niti gobavost,
ne more tako popačiti človeka,
da v njem ne bi prepoznala
brata in sestre,
še več – trpečega Jezusa.
Mati Terezija

Preden se lotiš poboljševati svet,
pojdi trikrat skozi svojo lastno hišo.

11.2..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

12.2..

13.2..

* 6. MED LETOM * Lurška Mati božja, svetovni dan boln.
7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Franca in Angelo ZAJC
… za + Franca PLASKANA
* maš.: J.K., S.P.
10.30 … za blagoslov pri porodu
… za + Minko in Ladka KOŠECA
… za + Marijo CIZEJ
… za + Frančiško ZUPAN (pogreb)
* maš.: J.K., G.B., A.Š., P.K.

PONEDELJEK *

Humbelina, red. * Evlalija, muč. * Feliks, opat
* maš.:
POLZELA 7.00 … za 2 + Mariji JOŠOVC in Anico MAROVT
POLZELA 17.00 … za + Brigito TAJNŠEK (1. obl.)

TOREK * Jordan Saški, redovnik * Kristina Spoletska, vdova
POLZELA 17.00 … za + Elizabeto STRAH (30. dan)
… v zahvalo za zdravje

14.2..

* maš.: D.S., J.K.

SREDA * PEPELNICA * Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
POLZELA 6.30
POLZELA 7.00
POLZELA 14.30
ANDRAŽ 15.30
ANDRAŽ 16.00
POLZELA

15.2..

M.Š.

…
…
…
…
…
…
17.00 …

križev pot
za vse rajne, ki rabijo pomoč
za + Jožefa ZAGORIČNIKA (pogrebna)
križev pot
za + Zdravka, Ljudmilo JEŽOVNIK, vse ROGELŠEKOVE
za + Janka PRAPROTNIKA (30. dan)
* maš.: J.K., V.A.
za + Ivana DROFENIKA (8. dan)

ČETRTEK * Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica * Sigefrid, škof
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za 2 + Cirila, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK

16.2..

PETEK * Julijana Koprska, mučenka * Onezim, škof, mučenec
POLZELA 16.30 … križev pot
POLZELA 17.00 … za + Silvestra TKALCA (1. obl.)
… za + Nežo DRINJAK (obl.)

17.2..

SOBOTA * Sedem ustanoviteljev reda servitov * Silvin, škof
POLZELA 17.00 … za + Vikija ZAVERŠNIKA (obl.)
… za + Roberta LEKŠETA

18.2..

* maš.: J.K., V.A.

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* maš.: J.K., V.A.

* 1. POSTNA * Frančišek Regis Clet, duhovnik, mučenec.
7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Antona OGRAJENŠKA (obl.), Ivanko, Srečka BRINOVŠKA
… za + Andreja KUŽNIKA (obl.) in vse TRATNIKOVE
… za + Ljudmilo, Jožeta, Andreja BREZOVNIKA
… za + Ivanko SKAZA
* maš.: J.K., S.P., Š.D., A.Š.
10.30 … za + Vinka (obl.), vse HRIBERNIKOVE, Danico KRAMERŠEK
… za + Marijo HLAČAR (obl.) in vse HLAČARJEVE
… za + Jožico KOLAR (obl.)
… za + Frančiško ZUPAN (8. dan)
* maš.: J.K., G.B., A.Š., V.A.

CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT - POLZELA
PONEDELJEK, 12. februarja:
7.00 .......................... maša
8.00 - 9.00 ............ molitvena ura:
9.00 - 10.00 ............ molitvena ura:
10.00 - 11.00 ............ molitvena ura:
11.00 - 12.00 ............ adoracija v tišini:
13.00 - 16.00 ............ molitev, spoved:
16.00 - 16.30 ............ blagoslov s SRT:
16.30 - 17.00 ............ molitev:
17.00 .......................... maša

g. Mirko Škoflek, dekan
Podvin pri Polzeli
Polzela - okolica
Breg pri Polzeli
vsi
veroučenci (po pouku)
veroučenci (1. in 3. r.)
vsi (predmolivka)
žpk. Jože Kovačec

TOREK, 13. februarja:
8.00 - 9.00 ............ molitvena ura:
9.00 - 10.00 ............ molitvena ura:
10.00 - 11.00 ............ molitvena ura:
11.00 - 12.00 ............ molitev brevirja:
14.00 - 15.00 ............ adoracija v tišini:
15.00 - 16.00 ............ molitev:
16.00 - 17.00 ............ molitvena ura:
17.00 .......................... maša, zaključek:

Založe
Orova vas
Polzela - center
vsi
vsi
sodelavci Karitas
Ločica ob Savinji
g. Drago Svetko

OBVESTILA - VABILA

Potrebujemo tvojega
Kruha, Gospod, evharističnega Kruha, ki
nam bo dal moči za nadaljevanje naših poti.
Gospod, v sv. obhajilu
nas krepčaj s svojim
Rešnjim Telesom, da
se bomo pogumneje
spopadali s težavami
in se varovali vsega
hudega. Gospod, danes
te prosimo, daj nam
ljubezni in spoštovanja do tega kruha, tebe,
ki se daješ za vse; daj,
da bomo v tebi eno
telo in ena duša.

DUHOVNE VAJE IN TEČAJI

V četrtek, 15. februarja ob 18.30 bo
srečanje zakonske skupine.

Združenje posvečenih JMS organizira
romarske duhovne vaje v Sveto Deželo od 25. septembra do 2. oktobra
2018 pod duhovnim vodstvom dr.
Marjana Turnška, strokovnim vodstvom p. Milana Holca, v organizaciji
agencije Aritours. Prijave in informacije sprejema in daje agencija Aritours,
tel. 02/2521619.

Pri sestrah klarisah v Nazarjah bo
spet 'Klarin dan mladih': »Ne bojte
se! Zaupajte, jaz sem svet premagal!«
V petek, 16. februarja ob 18.30 začetek; v soboto, 17. februarja po sv.
maši ob 11.30 (škof) zaključek. Več
na plakatu v oglasni deski.

Sobota, 17. februarja od 9.30 do 13.
ure bo v Domu sv. Jožefa v Celju 'Tečaj
komuniciranja za župnijske sodelavce'. Vodi: dr. Tanja Ozvatič. Tečaj je
brezplačen (prostovoljni prispevki).
Prosijo za prijave do 15. februarja na
059-073-800 ali info@jozef.si.

V sredo, 14. februarja je pepelnica,
začetek postnega časa, dan postenja
in že priložnost za odgovor na vabilo:
»Spreobrni se in veruj evangeliju!«
Ob sredah ali petkih v postnem času
vabljeni k pobožnosti križevega pota.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Ožir, Andraž 92, Rebernik,
Andraž 95, Prungl, Andraž 93, Sitar,
Andraž 88/a. Polzela: Založe.

Od ponedeljka, 26. do srede 28. februarja (v času zimskih počitnic) bodo
v Domu sv. Jožefa v Celju duhovne
vaje za ministrante. Začetek ob 9.30,
sklep s kosilom. Prispevek: 35€. Prijave do 24. februarja: 0590 73 800.

