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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bog namreč svojega Sina ni
poslal na svet, da bi svet sodil,
ampak da bi se svet
po njem rešil.
Sodba pa je v tem, da je
prišla luč na svet in so ljudje
bolj ljubili temo kakor luč, kajti
njihova dela so bila hudobna.
Kdor namreč dela húdo,
sovraži luč in ne pride k luči,
da se ne bi pokazala
njegova dela.
Kdor pa se ravna po resnici,
pride k luči, da se razkrije, da
so njegova dela narejena v
Bogu.«
(Jn 3, 17.19-21)

Hvala ti, Jezus, da si prišel na svet
učit, kako živeti. Hvala ti, Oče,
da si poslal Sina,
da bi svet po njem odrešil.
Hvala ti, o Bog,
da nam razsvetljuješ
našo človeško temo
in nas nasičuješ
s svojim telesom,
ki je kruh večnosti.
Amen.

Na začetku današnjega evangelija stoji
nenavaden stavek: »Kakor je Mojzes
povzdignil kačo v puščavi, tako mora
biti povzdignjen Sin človekov, da bi
vsak, kdor vanj veruje, imel večno
življenje.« Ta stavek spominja ne le
na potovanje Izraelcev skozi puščavo,
kjer so jih pikale strupene kače, ampak tudi na pripoved o prvem človeku
v raju. Tudi tam se omenja kača, ki je
visela z drevesa in s svojo zvito logiko
preslepila človeka. Vanj je zasejala
dvom o Božji dobroti. Opisala mu ga je
kot nekoga, ki mu nalaga le bremena

in mu ne privošči sreče, ki jo sam
uživa. Zameglila mu je resnico, laž
pa mu je predstavila kot nekaj prepričljivega in osrečujočega. Zaradi
te zaslepljenosti ni več prav videl niti
Boga niti sebe. Ravno ko je sanjal o
tem, kako si bo prilastil življenje, je
usodno skrenil s poti življenja.
Proti tej moči laži, ki je človeku zadrgnila zanko in ga oropala življenja,
je Bog postavil drugo drevo - drevo
križa. On, ki visi na križu, nam odpira
zamegljene in zaslepljene oči in nas
uči prav gledati. Kdor se namreč ozre
nanj, spoznava, da je Bog tako ljubil
svet, »da je dal svojega edinorojenega
Sina, Jezusa Kristusa, da bi se nihče
ne pogubil, kdor vanj veruje, ampak
imel večno življenje« (prim Jn 3,16).
Kdor se ozira nanj, spozna, da Bog
človeku ni nevoščljiv, ampak je brezmejno dober in usmiljen. Kdor gleda
na križ, spozna, kaj je resnična ljubezen. A ne gleda le človek, ampak
se obenem sreča s pogledom njega,
ki je ljubezen. Odslej lahko zaživi v
resnici.
Mnogi ljudje, ki gledajo na krščanstvo
od zunaj, ali celo nekateri slabo poučeni kristjani doživljajo vero kot
nekaj težavnega, kot kup zapovedi
in prepovedi, tem pa Cerkev »dodaja«
nove in nove. Sčasoma se zdi človeku
vse skupaj prezahtevno in pretirano.
Toda ko se človek zares sreča s Kristusom, ga spozna in vzljubi, se v njem
vse spremeni. Ničesar več ne doživlja
kot neznosno breme, vse postane
razumljivo. Kajti v Jezusu odkrije še
nekaj: Bog je ne samo vzljubil svet,
temveč tudi mene in nobena sila me
ne more ločiti od njegove ljubezni.

OB REKAH BABILONA

Ob rekah Babilona,
tam smo sedeli in jokali,
ko smo se spominjali Siona.
Na vrbe v njegovi sredi
smo obesili svoje citre.
(Palm 137, 1–2)

Gospod, daj, da bom svoje veselje
znal vedno obvladovati.
Da bo vedno kaj, kar ga bo pogasilo,
da ne bi nehal iskati popolnega
veselja v nebesih.
Gospod, daj, da moja radost ne bo
nikoli popolna.
Da bo vedno kaj, kar jo bo motilo,
da ne bi nehal iskati popolne radosti
v nebesih.
Gospod, daj, da svoje pesmi ne bom
nikoli zapel do konca.
Da bo vedno kaj, kar jo bo prekinilo,
da ne bi nehal iskati celotne
melodije v nebesih.
Gospod, daj, da moje praznovanje
ne bo nikoli popolno.
Da bo vedno kaj, kar ga bo pokvarilo,
da ne bi nehal iskati popolnega
praznovanja v nebesih.
Po: 365 + 1 dan s Teboj

POSTNA AKCIJA MLADIH

#Resničnost je lepša.
Vabimo vse mlade (pa tudi mlade po
srcu), da se v postnem času vsak dan
za eno uro odpovejo uporabi pametnenega telefona in ta čas namenijo svojim
bližnjim v družini, prijateljem, molitvi.
… Postni čas je tako priložnost za 40
kvalitetnih ur s sočlovekom in Bogom.

11.3..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

12.3..

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.

PONEDELJEK * Inocenc I., papež * Alojzij Orione, duhovnik
POLZELA

13.3..

* 4. POSTNA * Benedikt, škof * Sofronij, škof

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

7.00 … za + Nenada PETROVIČA.

TOREK * Leander Seviljski, menih, škof * Evfrazija, mučenka
POLZELA 18.00 … za + Alenko TAVČER JEŽOVNIK (30. dan)
… za + Janeza BLAGOTINŠKA

14.3..

SREDA * Matilda, kraljica * Leobin, škof * Pavlina, redovnica
POLZELA

15.3..

6.30 … križev pot, 7.00 maša … za + Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIKA

ČETRTEK * Ludovika de Marillac, red. * Klemen Maria Dvoržak, red.
POLZELA 9.30 … po namenu romarjev (Sv. Peter, MB)
POLZELA 18.00 … za + Ivana PAINKRETA (30. dan)
… za + Miciko RAKUN (obl.)

16.3..

* maš.: J.K., A.Š.

* maš.: J.K., G.B.

PETEK * Hilarij Oglejski, šk. * Herbert, šk. * b. sl. Danijel Halas, duh. muč.
POLZELA 17.30 … križev pot
POLZELA 18.00 … za + Marijo (obl.) OCVIRK, Eriko, starše OCVIRK
… za vse + ŽIVORTNIKOVE
* maš.:

17.3..

SOBOTA * Patrik (Patricij), škof, misijonar * Jedrt (Jerica), dev., opatinja
POLZELA 18.00 …
…
…
…
…

18.3..

J.K., V.A.

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

G.OLJKA

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

Dorico ŽURBI, Ano in Frančiško
Jožico in Jožeta JELENA
Vita in vse KORUNOVE
Avgusta PLASKANA
Ivana CVIKLA
* maš.: J.K., A.Š., G.B., V.A., Š.D.

* 5. POSTNA - PAPEŠKA * b. sl. Vendelin Vošnjak
7.00 … za žive in rajne farane
9.00 … za + Apolonijo in Ivana JELENA
… za + Marijo ŽELEZNIK (1. obl.)
… za + Jožeta BRINOVCA
* m.: J.K., G.B., P.K.
10.30 … za + Marijo, Antona, Tomaža STRAŽARJA
… za + Anico in Stanka KOŠECA
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ
… za + Slavka LONČARJA
* maš.: J.K., P.K., V.A., A.Š.
13.00 … po namenu romarjev

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNI KONCERT

V ponedeljek, 12. marca ob 19 uri v Župnija Sv. Pavel – Prebold vabi na 12.
sejni sobi polzelskega župnišča redna dobrodelni koncert Pesem staršem, ki
bo v nedeljo, 18. marca ob 16. uri v dvoseja ŽPS Polzela.
rani Prebold (nad pošto). Vsa zbrana
V torek, 13. marca ob 18.30 srečanje sredstva so namenjena za nove orgle v
članov župnijskih Karitas Andraž in župnijski cerkvi. Vstopnice dobite v
Polzela.
župnišču Prebold in pred koncertom.
V sredo, 14. marca župnik na duhovni V nedeljo, 18. marca ob 17. uri bo v
obnovi duhovnikov škofije Celje. Žup- Športni dvorani Polzela dobrodelni
nijska pisarna zaprta.
koncert za županov sklad. Do nasmeha s prostovoljnimi prispevki.
V sredo, 14. marca ob 18.30 srečanje
katehistinj župnij Andraž in Polzela. 13. RADIJSKI MISIJON
V četrtek, 15. marca ob 19. uri srečanje „Pošlji Svetega Duha na nas“
zakonske skupine. V sejni sobi pol- Radijski misijon bo od 18. do 24. marzelskega župnišča.
ca na radiu Ognjišče. Letos so prosili
V petek, 16. marca ob 19. uri srečanje za vodstvo misijona več duhovnikov.
zborovodij, organistov župnij Andraž Sodelovali bodo: dr. Alek Zwitter, p.
Vili Lovše, p. Branko Cestnik, br. Jože
in Polzela.
Smukavec, Robert Friškovec, msgr.
V petek, 16. marca ob 19. uri v Aninem Miro Šlibar in p. Marjan Čuden. Vsak
domu Prebold srečanje mladih iz dan bosta misijonska govora ob 10.15
župnij dekanije Braslovče (Andraž). in 17.00. Ponovitev bo vsak večer med
Šlo bo za pripravo na veliki teden.
22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo
tudi v radijskem arhivu na spletni
KULTURA
strani Radia Ognjišče. V času misijona
V petek, 16. marca ob 18.30 bo v Kul- bo od ponedeljka do petka sveta maša
turnem domu Polzela odprtje likovne ob 19.00. Vsak večer ob 20.00 bo porazstave »Žena - mati«. Razstava bo govorni večer, v katerem bodo lahko
na ogled v Kulturnem domu do 26. sodelovali poslušalci.
marca (10.00 - 16.00), na gradu Ko- V povezavi z radijskim misijonom bo
menda Polzela pa od 27. marca do tudi spovedni dan. V žalski dekaniji
19. aprila. Vabljeni!
bodo spovedniki ves dan na razpoSKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 23, Dobnik, Dobrič 23, Hlep, Dobrič 23/b.
Polzela: Breg pri Polzeli.

lago v petek, 23. marca v Petrovčah.
Boste v kratkem godovali, imeli rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati svete
maše in obhajila.

