Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
4. marec

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
V templju je našel prodajalce
volov, ovc in golobov ter
menjalce denarja, ki so bili tam.
In iz vrvi je spletel bič ter vse
izgnal iz templja z ovcami in
voli vred. Menjalcem je
raztresel denar in prevrnil
mize, prodajalcem golobov pa
rekel: »Spravite proč vse to
in iz hiše mojega Očeta
ne delajte tržnice!«
Judje so mu rekli:
»Kakšno znamenje nam
pokažeš, ker takó delaš?«
Jezus jim je odgovoril in rekel:
»Podrite ta tempelj in v treh
dneh ga bom postavil.«
(Jn 2, 13-16.18-19)

Očisti, Jezus, moje srce tako,
kot si očistil jeruzalemski tempelj.
Naj moje srce zares postane tvoj
tempelj, v katerem ne bo
barantanja za
Nepomembne stvari
tega sveta.
Naj moje srce
postane tvoj dom
v katerem tvoj šepet
preglasi bučnost sveta.

Današnji evangeljski odlomek nam
predstavlja dogodek, ko je Jezus iz
templja izgnal prodajalce in menjalce
denarja. Iz vrvi je »spletel bič ter vse
izgnal iz templja skupaj z ovcami in
voli«, denarjem, vsem. Jezusovo dejanje je na ljudi in njegove učence
naredilo močan vtis. Zdela se je preroška gesta, zato so ga nekateri od
navzočih vprašali: »Toda … Kakšno
znamenje nam pokažeš, ker tako
delaš? Kdo si, da tako delaš?«
Ljudje so pričakovali božansko, čudežno znamenje, ki bi Jezusa potrdilo
kot Božjega poslanca. On pa jim je
odgovoril: »Podrite ta tempelj in v
treh dneh ga bom postavil.« Na to so

mu odvrnili, da se je tempelj gradilo
šestinštirideset let. Niso razumeli, da
se je Gospod nanašal na »živi tempelj
svojega telesa«, ki bo uničen s smrtjo
na križu, a bo tretji dan vstal. Ko je
vstal od mrtvih – v nadaljevanju piše
evangelist – so se njegovi učenci
spomnili, da je takrat govoril prav o
tem, in verovali so Pismu in besedi,
ki jo je rekel Jezus. V tem odlomku
torej najdemo prvo naznanilo Kristusove smrti in vstajenja.

NE DELAJ SI PODOBE
(Druga Mojzesova knjiga 20,4)

Dobro se je izogibati kakršni
koli predstavi o Bogu. Boga ni nihče
nikoli videl. Vsaka upodobitev Boga
ga lahko omejuje, osiromaši ali popači
njegovo stvarnost in resničnost.

Še vedno mi ostaja v spominu plakat,
ki nam ga je naš župnik pokazal pri
verouku: jablana, polna sadežev, med
vejami otrok, ki jih krade, in na modV postnem času nas papež Frančišek
rem nebu Bog, upodobljen kot oko v
spodbuja: »Hodimo v svetu kot Jezus.«
trikotniku, ki vohuni za tatičem. VsaIz vsega našega bivanja naredimo
kokrat, ko sem šel krast jabolka, sem
»znamenje njegove ljubezni do naših
kar naprej pogledoval v nebo, da bi
bratov, zlasti najšibkejših in najrevvidel, ali se je pojavilo tisto oko.
nejših; zgradimo Bogu tempelj z našim življenjem.« Če bomo pričevalci Ni mi bilo lahko znebiti se te predstave
živega Kristusa, ga bodo lahko srečale o Bogu kot vohunu, ki mi jo je vcepila
tudi mnoge osebe, na katere naletimo tista podoba. In vsakokrat, ko se znova
na naši poti. »Toda – vprašajmo se – znajdem pred njo, začutim odpor.
se Gospod zares počuti doma v mojem Nič manj škodljivih posledic ne povživljenju?« Mu dovolim, da očisti moje zroča podoba bradatega starca, ki
srce in da prežene malike? To so tiste sedi med oblaki, in roke, oborožene
drže poželjivosti, ljubosumnosti, pos- s strelo.
vetnosti, zavisti, sovraštva in navade
»Ampak ljudje ne moremo, da si ne
opravljanja, »odiranja« drugih. Mu
bi na neki način predstavljali Boga!«
dovolim, da očisti vse drže, ki so proti
Zato je prišel Jezus. Jezus je edina
Bogu, bližnjemu in nam samim? Lahko
resnična in ustrezna podoba Boga.
nas je strah, da nas bo Jezus »natepel«,
Nanj moramo misliti. V njem lahko
kot pravi papež. Toda Jezus tega nispoznamo, kako Oče misli, ljubi, dela
koli ne stori. »Jezus očisti z nežnostjo, in reagira.
z usmiljenjem, z ljubeznijo. Usmiljenje
Po: http://revija.ognjisce.si/
je njegov način čiščenja.« Jezusov bič
je namreč usmiljenje.
Po: papež Frančišek, radio.ognjisce.si Duh posta je v tem, da naravnih
nagnjenj, čustev, sla in strasti,
Če sem slab, ti me napravi močnega; veselja in žalosti ne uničujemo,
marveč z duhom vodimo
če sem žalosten, ti me tolaži;
na pravi tir.
(Mark Avrelij)
če sem omadeževan, ti me očisti.
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PONEDELJEK * Hadrijan (Jadran), muč. * Olivija (Livija), muč.
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7.00 … za + Marijo DEBELAK.
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Marijo in Albina TERČAKA
Jožeta KORŽETA (obl.)
Angelo CIZEJ (8. dan)
Medico ROJNIK (7. dan)

* maš.: J.K., A.Š., G.B., V.A.

SREDA * Perpetua in Felicita, mučenki * Paveč, škof * Terezija Ridi, red.
POLZELA
POLZELA
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* 3. POSTNA * Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež

6.30 … križev pot
7.00 … za + Ivana DROFENIKA (30. dan)

ČETRTEK * Janez od Boga, red. ustan. * Beata (Blaženka), mučenka
POLZELA 18.00 … za + Jožeta ZAGORIČNIKA (30. dan) in Milko
… za + Marijo KRT (obl.)
* maš.:
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PETEK * Frančiška Rimska, redovnica * Bruno Kverfurtski, škof, muč.
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križev pot
za + Heleno ZABUKOVNIK in Ivana (obl.)
križev pot
za + Marijo in Martina STEINERJA (obl.)
za + Marijo GRADIČ (obl.) in Franca
za + Frančiško ZUPAN (30. dan)
* maš.:

J.K., V.A., G.B.

SOBOTA * 40 mučencev iz Armenije * spomin na dan smrti Adolfa Volaska
ANDRAŽ 17.00 …
…
POLZELA 18.00 …
…
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* 4. POSTNA * Benedikt, škof * Sofronij, škof
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Janka PRAPROTNIKA
Jožefo PLEŠNIK (8. dan)
Kristino NOVAK in dvojne starše
Frančiško in Ivano DOBOVIČNIK
Franca URATNIKA (obl.)
Staneta PODBREGARJA
* maš.:

* maš.: J.K., A.Š.

J.K., A.Š., G.B., V.A.

žive in rajne farane
/ Heleno, Štefana BRUNŠKA
+ Marijo, Ivana JELEN JANEZOVA, Marijo MARHART,
+ starše SMREKAR, Albina JANC, Martina SMREKARJA
+ Stanka BUKOVCA in vse GRABENŠEKOVE
blagoslov v družini in kraju
* m.: J.K., G.B., V.A., P.K.
+ Dragico TURKUŠ, Martino, Antona KUKEC (obl.)
+ Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA
+ Antona TEVŽIČA in Fani
+ Mihaela KOTNIKA (obl.)
+ Marijo ŠKETA
* maš.: J.K., P.K., G.B., V.A., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 4. marca bo krščena Sofia
Z., Andraž nad Polzelo.
V postnem času vabljeni k pobožnosti
križevega pota. V Andražu in na Polzeli.

PSMM 2018 - SLOVENIJA

MAREC: Za evangelizacijo.
Rast v duhovnem razločevanju. Da bi
vsa Cerkev prepoznala nujnost rasti
v duhovnem razločevanju na osebni
in skupnostni ravni.

V sredo, 7. marca ob 9. uri bo začetek DOBRODELNI KONCERT
rekolekcije duhovnikov dekanije
V ponedeljek, 5. marca bo v Domu
Žalec. Župnijska pisarna zaprta.
II. slovenskega tabora tradicionalni
V četrtek, 8. marca ob 19. uri srečanje dobrodelni koncert »Z roko v roki«.
zakonske skupine. V sejni sobi pol- Vstopnice v zakristiji oz. v župnišču
zelskega župnišča.
in uro pred koncertom. 12 €.
V soboto, 10. marca spominski dan Župnija Sv. Pavel – Prebold vabi na 12.
dobrodelni koncert Pesem staršem, ki
smrti duhovnika Adolfa Volaska.
bo v nedeljo, 18. marca ob 16. uri v dvoIZOBRAŽEVANJE
rani Prebold (nad pošto). Vsa zbrana
Od nedelje 4. do petka, 9. marca bo pri sredstva so namenjena za nove orgle v
Sv. Jožefu v Celju potekal katehetski župnijski cerkvi. Vstopnice dobite v
simpozij z naslovom V mreži: Družine, župnišču Prebold in pred koncertom.
odrasli in mladi v današnjem svetu V nedeljo, 18. marca ob 17. uri bo v
– priložnosti za oznanilo evangelija. Športni dvorani Polzela dobrodelni
Letošnja tematika se bo osredotočila koncert za županov sklad. Do nasmena izziv, kako katehizirancem od naj- ha s prostovoljnimi prispevki.
mlajših do zrelih let sredi odnosov
in omrežij sodobnega sveta oznaniti RECITAL
Jezusa Kristusa.
Ob petinsedemdesetletnici odkritja
trupla bl. Lojzeta Grozdeta in prej že
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
njegove krute smrti, bo to nedeljo, 4.
V četrtek, 8. marca ob 19.30 bo v Domu marca ob 18.45 pri Sv. Duhu v Celju
sv. Jožefa v Celju gledališka predstava ponovljen Grozdetov recital. Oblikuje
slovenskega pisatelja, akademika in ga petje uglasbenih Grozdetovih pesmi
Prešernovega nagrajenca Zorka Sim- ali pesmi o njem ter interpretacija
čiča: 'Leta nič, en dan potem' v izvedbi njegove poezije. Dogodek je lahko
Ljubiteljskega gledališča Teharje.
lepa postna duhovna obnova.
Boste v kratkem godovali, imeli rojstni
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
Andraž: Zabukovnik, Andraž 76, Sitar, pozabite praznovanju dodati svete
Andraž 77. Polzela: Breg pri Polzeli. maše in obhajila.
SKRB ZA CERKEV

