Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
18. februar
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Takoj nato ga je Duh
odvedel v puščavo.
V puščavi je bil
štirideset dni in
satan ga je skušal.
Bil je med zvermi
in angeli so mu stregli.
(Mr 1, 12-13)

Če smo v preteklih dneh uspeli
premagovati skušnjave,
smo postali svobodnejši.
Užitki in slaba nagnjenja nas ne
zasužnjujejo več. Sposobni pa smo
narediti še odločnejši korak: korak,
ki utegne spremeniti našo sivo
vsakdanjost v čudovito povezanost
z Bogom.
Če čutimo, da še nismo dovolj
močni, skušajmo odpraviti
vse ovire v svojem srcu.
Predajmo se
Božji ljubezni
in skušajmo v tem
postnem času
še bolj slediti
njegovemu
klicu.

Odlomek iz Markovega evangelija
nam spregovori o tem, da je Sveti
Duh Jezusa odvedel v puščavo, kjer
je bil štirideset dni, in ga je satan
skušal (Mr 1,12–13). Nedeljska Božja
beseda nas tako sooča z bojem, saj
je postni čas čas duhovnega boja z
duhom zla. Vabi nas, naj se odločno
usmerimo za Jezusom po poti, ki vodi
v življenje: da opazujemo Jezusovo
ravnanje in hodimo za njim. Ta pot
vodi skozi puščavo, saj je prav puščava kraj poslušanja Božjega glasu
in tudi glasu skušnjavca. V hrupu tega
ne moremo narediti, saj se v hrupu
sliši samo to, kar je na površju. V puš-

čavi pa se lahko spustimo v globino,
kjer se dejansko odvija tekma za našo
usodo, katere izid je ali življenje ali
smrt.
Božji glas prihaja k nam. Bog nam
torej govori po svoji Besedi. Prav
zaradi tega je pomembno, da poznamo Sveto pismo. V nasprotnem
primeru ne znamo zavrniti skušnjav
hudobca. Sveto pismo zato imejmo
vedno pri sebi (na dosegu roke, kot
radi rečemo) in vsak dan vsaj nekaj
minut posvetimo meditaciji in ga radi
po malem prebirajmo.

POSTNE AKCIJE

Sveti oče Frančišek je v nedeljo, 4. februarja 2018, med
opoldanskim nagovorom po molitvi
angelovega češčenja na Trgu Svetega
Petra v Rimu določil, da bo 23. februarja, na petek prvega postnega tedna
Dan molitve in posta za mir.

»Zaradi širjenja tragičnih konfliktnih
situacij po različnih predelih sveta,
vabim vse vernike na poseben Dan
molitve in posta za mir, in sicer 23.
februarja, na petek prvega postnega
Puščava postnega časa nam pomaga tedna. Namenili ga bomo predvsem
zavrniti malike posvetnosti in nas za prebivalce Demokratične republike
usposablja za pogumno ravnanje, Kongo in Južnega Sudana. Kakor ob
ki je skladno z evangelijem, krepi
podobnih drugih priložnostih vabim
pa tudi našo solidarnost do soljudi.
tudi ne katoliške in ne krščanske brate
V puščavo torej vstopimo brez strahu, in sestre, da se pridružijo tej pobudi
saj nismo sami. Z nami je Jezus, je Bog na način, ki je zanje najprimernejši.
Oče in je Sveti Duh. Kot je veljalo za Vendar pa vsi skupaj«.
Jezusa, tudi nas po poti postnega časa
vodi Sveti Duh. To je isti Duh, ki se je Ljubljanski nadškof metropolit in
spustil na Jezusa in je nam bil podar- predsednik Slovenske škofovske konjen pri krstu. Postni čas je zato ugodna ference (SŠK) msgr. Stanislav Zore je
priložnost, ki naj nas vodi do vedno določili, da se v petek, 23. februarja,
jasnejše zavesti, koliko je Sveti Duh, pri vseh svetih mašah v Sloveniji k
ki smo ga prejeli pri krstu, v nas že prošnjam za vse potrebe dodata še
naredil in kaj še lahko naredi. Tako naslednji prošnji:
bomo ob koncu postne poti, na Veliko
soboto zvečer, z močnejšo zavestjo Bog Oče, neskončen v svoji dobroti in
obnovili zavezo, sklenjeno pri krstu, usmiljenju, prosimo te za spravo in
mir med prebivalci Konga in Južnega
in obveznosti, ki iz nje izvirajo.
Sudana, da bodo lahko živeli v miru in
Po: radio.ognjisce.si; papež Frančišek 2015
zrli v varno prihodnost.
Ne obstaja prav nobena druga
prenova našega sveta kot ta,
da v starih okoliščinah
postanemo novi ljudje.
(Stanko Cajnkar)

Bog Oče, vir vsake tolažbe, spreobrni
srca vseh ljudi, predvsem državnih
voditeljev, da bodo skrbeli za blaginjo
svojega naroda in spoštovanje vsakega človeka
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PONEDELJEK * Konrad iz Piacenze, spokornik * Alvarez, redovnik
POLZELA
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* 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.
15.30 … za + Ivana PAINKRETA (pogrebna)

7.00 … za + Alojza SATLERJA

TOREK * Sadot in perzijski mučenci * Jacinta in Frančišek Marto, fat. p.
POLZELA 17.00 … za + Milana in Zinko TERGLAV, vse ŠPRONGOVE
… za + Jožeta JOŠOVCA (obl.)
… za + Milana BASTAŠIČA
* maš.: J.K., A.Š., P.K.

21.2..

SREDA * Peter Damiani, škof, cer. uč. * Irena Rimska (Mira), devica
POLZELA
POLZELA

22.2..

6.30 … križev pot
7.00 … za + Miro REZAR

ČETRTEK * Sedež apostola Petra * Marjeta Kortonska, spokornica
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Jožeta ZAGORIČNIKA (8. dan)
… za + Ivana KUDER (obl.)

23.2..

PETEK * Polikarp, škof, mučenec * Jožefina Vannini, red. ustanoviteljica
POLZELA 16.30 … križev pot
POLZELA 17.00 … za + Alenko TAVČER JEŽOVNIK (8. dan)
… za blagoslov pri delu

24.2..

* maš.: J.K., A.Š.

* maš.: J.K., V.A.

SOBOTA * Matija, apostol * Konstancij, redovnik * Modest Trierski, škof

ANDRAŽ 15.30 … križev pot
ANDRAŽ 16.00 … za + rodbino MEKLAV, Marijo Ferda KRKA, rodbino
BRŠEK, Marijo, Ivana JELENA
POLZELA 17.00 … za + Jožeta AVŽNERJA (obl.) in starše ROJŠEK AVŽNER
… za + Vita in vse BIBIČEVE
… za + Silvo TURNŠEK (obl.)
* maš.: J.K., V.A., A.Š.
KVATRE
25.2..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

* 2. POSTNA * Valburga, opatinja * Tarazij, carigr. patriarh
7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Fortunata BRŠEKA (obl.)
… za + Maksa PUNCERJA
* maš.: J.K., G.B.
10.30 … za + Katarino (obl.) in Franca POLAR
… za + Ivana PAINKRETA (8. dan)
* maš.: J.K., P.K.

OBVESTILA - VABILA

V postnem času vabljeni k pobožnosti
križevega pota.
V petek, 23. februarja začenja druga
polovica letošnjih polzelskih birmancev duhovne vaje. Zaključek v nedeljo. Podprimo jih z molitvijo!
V ponedeljek, 5. marca bo v Domu
II. slovenskega tabora tradicionalni
dobrodelni koncert »Z roko v roki«.
Vstopnice v zakristiji. 12 €.
DUHOVNE VAJE

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.
ROMANJE

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.
Boste v kratkem godovali, imeli rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati svete
maše in obhajila.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Cevzar, Andraž 56, Hudobreznik, Andraž 55. Polzela: Založe.

POSTNE AKCIJE

Preko akcije Ne pozabimo
škofijske Karitas namenjajo pomoč ljudem v stiski v JV Evropi. V
Cramshu v Albaniji podpiramo na-kup
zdravil in sanitarnega materiala za
preko 1.300 oseb, ki pridejo po
pomoč v ambulanto ali pa so deležni
nege na domu ter pri popravilu in
opremi hiš najrevnejšim družinam.
Takšno pomoč je prejelo 23 družin. V
Srbiji Karitas pomaga preko 700
družinam s paketi s hrano in higienskimi pripomočki ter z nego starejših
na domu. V BiH podpiramo delovanje
ljudske kuhinje v Sarajevu za dnevni
obrok 150 oseb, pomagamo pri nakupu materiala in obnovi hiš revnim
družinam ter podpiramo izvedbo
taborov za otroke ob pomoči mladih
prostovoljcev iz Slovenije. V Makedoniji pomagamo 600 gospodinjstvom z
osnovnimi potrebščinami in podpiramo ljudsko kuhinjo. Veseli bomo
vaše podpore in pomoči. Hvala!
Postna duhovna spodbuda Škofijske
karitas Celje. Povabljeni smo, da si
vzamemo čas za molitev in dobra
dela, več časa za skupno molitev in za
skupne obede. Vsak dan izrekamo 'Oče
naš', 'daj nam naš kruh', torej ne moj
ali tvoj, ampak kruh občestva.
Ob izhodu iz cerkve vzemite postni
svečnik, ki nas vabi, da ob prižgani
svečki skupaj molimo zjutraj, pred kosilom ali pred spanjem. Izbrane molitve
naj nas med seboj povežejo, vzbudijo
hvaležnost za prejete darove in nas
naredijo podobne Očetu v sočutju s
stiskami naših bližnjih.

