Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
25. februar
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čez šest dni je Jezus vzel
Petra, Jakoba in Janeza
in jih same zase
peljal na visoko goro.
Vpričo njih se je spremenil.
Njegova oblačila so postala
bleščeča, nadvse bela,
da jih tako ne more pobeliti
noben belivec na svetu.
Naredil se je oblak
in jih obsenčil.
In iz oblaka se je zaslišal glas:
»Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«
(Mr 9, 1-3.7)

Potrebujemo gledanje Božjega
veličastva, kontemplacijo, v kateri
izkušamo Božjo bližino,
in vero, ki izhaja iz poslušanja,
pripravljenosti, da bi v sušnih
trenutkih prisluhnili Božji besedi
in ji sledili ter se
v premišljevanju
Božje besede
vedno znova pustili
voditi v neizrekljivo
Božjo skrivnost.
Anselm Grün

Spremenjenje se je zgodilo pred očmi
učencev. Ne kar nekje, temveč prav
pred njihovimi očmi in zanje. Njim
je namenjen tudi glas z neba, ki kliče
tudi nam: »Ta je moj ljubljeni Sin,
njega poslušajte!«
Jezusovi učenci tako lahko spoznajo
v kakšnem odnosu je Jezus z Bogom.
Hkrati pa jim je tudi povedano, kaj
takšen odnos med Očetom in Sinom
pomeni zanje. To, da je Jezus Božji
Sin, jih zavezuje, da ga poslušajo.
Enako velja za nas!

Hkrati se v Jezusovem odnosu z Bogom skriva njegov pomen za človeka.
Če bi Jezusu odrekli Božje sinovstvo,
bi izgubil ves posebni njemu lastni
pomen za svet. Pri Jezusovem odnosu
z Bogom torej ne gre za nek poljuben,
teoretičen problem, ki bi imel le majhen pomen ali pa ne bi imel sploh
nobenega pomena za krščansko vero
in življenje. V tem odnosu se razkriva,
kakšen je Jezusov odnos do nas ljudi,
kaj za nas pomeni, kakšna pričakovanja lahko stavimo nanj in kakšne
so zato naše dolžnosti, ki nam jih
nalaga.
Bog sam je Jezusa priznal za svojega
ljubljenega Sina. Mojzes in Elija sta
bila prva med Božjimi hlapci. Jezus
pa je ljubljeni Božji Sin. Od Boga ni
prejel le svojega poslanstva, temveč
vse svoje bivanje. Bog zato ne izpove
samo, da je Jezus njegov Sin, temveč
izpove tudi svojo ljubezen do tega
Sina. Jezus z njim ni le v realnem
odnosu sina, temveč tudi v aktualno
živem ljubezenskem odnosu. Ta odnos pa je središčna skrivnost Jezusove osebe. Jezus Boga ne pozna le
od daleč kot Gospoda, tako kot sta
ga poznala Mojzes in Elija. Pozna ga
kot Očeta. Jezus nenazadnje prinaša
tudi dokončno resnico o Bogu, kajti
nihče Bogu ne more biti bliže kot on
in nihče o njem ni prinesel tako velike
novice. Doslej je Izrael poslušal Mojzesa in Elija. Zdaj naj posluša Jezusa.
In evangelij nam polaga danes na srce
prav to: »Spoznajte že! Njega poslušajte!«
Po: Klemens Stock, Jezus – Veselo oznanilo

SPREMENJENJE

Današnji evangelij govori
o Jezusovem spremenjenju na gori. V navzočnosti
svojih treh učencev Petra, Jakoba in
Janeza je iz človeka – Jezusa naenkrat
postal Kristus – Božji Sin. Vse, kar se
je ob tem dogajalo – prikazala sta se
Mojzes in Elija in glas iz oblaka je
rekel »To je moj ljubljeni Sin, njega
poslušajte!« – vse to je bilo za apostole
tako nenavadno doživetje, da jih prav
lahko razumemo, da so se prestrašili.
Vendar pa je prav ta dogodek potrdil
Petrove besede (o katerih beremo na
drugem mestu), ko je na Jezusovo
vprašanje, kaj mislijo o njem, odgovoril: »Ti si Kristus, sin živega Boga.«
Obenem pa je prav ta dogodek (ob
katerem so se sprva spraševali, kaj
bi naj pomenil) utrdil v apostolih vero,
tako da so kljub temu, da je Jezus kasneje resnično trpel in umrl na križu,
neomajno verovali v njegovo božanstvo in poveličanje.
Če se hočemo zares srečati s trpečim
in poveličanim Jezusom, potem moramo tudi mi neomajno verovati vanj,
tudi in predvsem takrat, ko se ob trpljenju sprašujemo »Zakaj?«. Le preko
križa se bomo namreč lahko srečali
tudi s poveličanim Kristusom. S tem
dejstvom nas želi seznaniti tudi ta
postni čas.
T. Kompare

Posveti v svojem dnevu nekaj
trenutkov tišini. Nauči se molčati,
da se boš naučil govoriti.
(Joseph Cardijn)

25.2..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA
PREBOLD

26.2..

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Fortunata BRŠEKA (obl.)
+ Maksa PUNCERJA
* maš.: J.K., G.B.
+ Katarino (obl.) in Franca POLAK
+ Ivana PAINKRETA (8. dan)
* maš.: J.K., P.K.
birmance, njihove starše in botre

PONEDELJEK * Aleksander (Branko), škof * Porfirij, puščavnik
POLZELA

27.2..

* 2. POSTNA * Valburga, opatinja * Tarazij, carigr. patriarh

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za
… za
12.00 … za

7.00 … za + Majo MOŽINA (obl.), Marijo, Rudija
… za + Angelo PERC (30. dan)
… za + Albina KUHARJA

TOREK * Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij in Prokopij, redovnika
POLZELA 15.30 … za +
ANDRAŽ 17.00 … za +
POLZELA 18.00 … za +
… za +

28.2..

* maš.: J.K., A.Š., P.K.

Angelo CIZEJ (pogrebna)
Janka PRAPROTNIKA
Radota TROBINA in sorodnike
Jožefo JELEN (8. dan)

* maš.: J.K., A.Š.

SREDA * Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež * Osvald, benediktinec
POLZELA 6.30 … križev pot
POLZELA 7.00 … za + Jožeta ZBIČAJNIKA (obl.), Jožefo, Marijo HOSTNIK
POLZELA 15.30 … za + Angelo ROJNIK (pogrebna)

1.3..

ČETRTEK * Albin (Zorko), škof * Evdozija, mučenka * Feliks III., papež

1

POLZELA 18.00 … za + Ano LAPUH in Marjana

2.3..

PETEK * Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja * Angela od Križa, red. u.

1

ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

16.30
17.00
17.30
18.00

…
…
…
…
…
…

križev pot
v čast Srcu Jezusovemu
križev pot
za + Stanislava ROMIHA in sorodnike
za + Matija TURNŠKA (1. obl.)
v čast Srcu Jezusovemu

* maš.: J.K., V.A., G.B.

3.3..

SOBOTA * Kunigunda, kraljica * Marin in Asterij, mučenca * Anzelm F.

1

POLZELA 16.00 … za
POLZELA 18.00 … za
… za
… za

4.3..

NEDELJA

1

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

srečo in blagoslov v družini (poročna)
+ Zvonka (obl.), Marijo TURNŠEK, starše LEŠNIK, sorod.
+ Faniko (obl.) in Jožeta ZAGORIČNIK
+ Maksa in Ivanko KRESNIK
* maš.: J.K., V.A., A.Š.

* 3. POSTNA * Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za
10.30 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Amalijo BLAGOTINŠEK (obl.) in Ferdinanda
+ Pavla in Antonijo MAVER (obl.), strica Toneta
+ sorodnike in dobrotnike
* maš.: J.K., G.B., V.A.
+ Antona ŠALAMONA (obl.) in sorodnike
+ Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA
+ Marijo in Jožeta ROJNIKA
* maš.: J.K., P.K., G.B.

OBVESTILA - VABILA

Zakrament sv. zakona želita skleniti
Denis Turnšek, Založe in Simona Reberšak, Založe, (Lepa Njiva, Mozirje).
Ta teden spremembe ure za začetek
večernih maš. Uro pozneje kot doslej.
V postnem času vabljeni k pobožnosti
križevega pota. V Andražu in na Polzeli.
V torek, 27. februarja ob 17. uri bo v
graščini Novi Klošter spet duhovna
obnova za ženske. Vabljene!
V četrtek, 1. marca molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim.
Petek tega tedna je 1. v mesecu. Sv.
mašam bo pridružena tudi pobožnost
v čast Srcu Jezusovemu, križev pot
in blagoslov z Najsvetejšim.
V nedeljo, 4. marca bo krščena Sofia
Z., Andraž nad Polzelo.
Od nedelje 4. do petka, 9. marca bo pri
Sv. Jožefu v Celju potekal katehetski
simpozij z naslovom V mreži: Družine,
odrasli in mladi v današnjem svetu
– priložnosti za oznanilo evangelija.
Letošnja tematika se bo osredotočila
na izziv, kako katehizirancem od najmlajših do zrelih let sredi odnosov
in omrežij sodobnega sveta oznaniti
Jezusa Kristusa.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Smrekar, Hojnik, Andraž
28/b, Dominkovič, Andraž 29. Polzela: Breg pri Polzeli.

POSTNE AKCIJE

V letošnjem postu se želimo posebej
povezati z otroki in mladimi, ki so
na različne načine preizkušani ali so
zašli na stran poti. V ta namen so na
Slovenski karitas pripravili gradiva
za svete maše ob petkih. Prisluhnimo
torej najbolj ranljivim med nami ter
se zazrimo v sebe v odnosu do otrok
in mladih.
V sredo, 28. februarja dopoldne bo v
prostorih pod župnijsko cerkvijo na
Polzeli potekala krvodajalska akcija.
Darovanje krvi je lahko lepa postna
dejavnost. Vabljeni!
DOBRODELNI KONCERT

V ponedeljek, 5. marca bo v Domu
II. slovenskega tabora tradicionalni
dobrodelni koncert »Z roko v roki«.
Vstopnice v zakristiji oz. v župnišču
in uro pred koncertom. 12 €.
DRUGO

Otrokom želimo prijetne počitnice!
Naj si naberejo novih moči za novo
obdobje šolskega in veroučnega leta.
Hvala vsem, ki ste ob sneženju te dni
v Andraški in Polzelski župniji požrtvovalno čistili okolico cerkve.
Našla se je klasična kitara. Kdor jo
pogreša naj jo pride iskat v zakristijo.
Boste v kratkem godovali, imeli rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati svete
maše in obhajila.
Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo
in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.

