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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Resnično, resnično, povem vam:
»Če pšenično zrno ne pade v
zemljo in ne umre,
ostane sámo; če pa umre,
obrodi obilo sadu.
Kdor ima rad svoje življenje,
ga bo izgubil;
kdor pa sovraži svoje življenje
na tem svetu, ga bo ohranil
za večno življenje.
Če kdo hoče meni služiti, naj
hodi za menoj, in kjer sem jaz,
tam bo tudi moj služabnik.
Če kdo meni služi,
ga bo počastil Oče.«
(Jn 12, 24-26)

Radi bi bili pšenično zrno, zaorano
v zemljo, če bi mogli roditi stoteren
sad, ne da bi morali za to umreti.
Tako pa nas tvoje besede plašijo,
ker smo navezani na ta svet
in na njegove mamljivosti.
Ti pa ne nehaš oznanjati,
da je le v smrti življenje.
Bodi zahvaljen
za potrpežljivost.
V našem postu naj bo
delček umiranja.

Vrata kašče so cvileče zaškripala.
Slišalo se je nekaj krepkih korakov.
Potem je močna roka previdno dvignila pokrov velike skrinje ob steni.
Bil je gospodar. Z božajočim pogledom
je premeril zlato pšenično zrnje in ga
nagovoril: Napolnil bom vrečo in te
odpeljal v mlin. Postalo boš lepa bela
moka. Iz nje bo gospodinja pekla kruh.
Položila ga bo na lično pogrnjeno mizo. Otroci bodo jedli in rastli, žena
in jaz bova dobivala moč za delo in
premagovanje skrbi. Kos bo tudi za
reveže na pragu ... ... Pšenica se je
razveselila, saj je vedela, da je zato

zrastla, bila zato požeta, omlačena in
spravljena v kaščo. Šumeče je šepetala, ko jo je gospodar sipal v vrečo.
Ko je prišel naslednjič, je žito nagovoril: Včeraj smo zorali veliko njivo.
Danes jo bomo zasejali – s tabo, draga
pšenica. V zemlji boš vzklila in čakala
pomladi. Potem boš ozelenela, se
okrepila, se pognala k višku proti
soncu in rodila sad: trideseteren,
šestdeseteren, morda stoteren. Bog
te blagoslovi na poti, ki jo začenjaš.
Eno od zrn pa je modrovalo: Nočem
postati kruh, nočem v hladno zemljo,
sploh nočem, da drugi z mano razpolagajo. Ostati hočem samo in samostojno. Živeti hočem zase in ne za
druge. – Stisnilo se je v špranjo in
se samovšečno naslajalo ob misli,
koliko pametnejše je od drugih in
kako modro je ukrenilo, ko se je skrilo. A veselje je bilo kratko. Od nekod
je neslišno prilezel črv. Zasadil je
svoje požrešne zobe v zrno prav na
tistem mestu, kjer bi pognalo korenine in se s steblom dvignilo navzgor.
Črv se je vidno debelil, zrnu pa je
življenje usihalo. Komaj se je še zavedalo, ko je spet prišel gospodar. Z
omelom v roki je skrbno počistil vse
razpoke v skrinji. Zrno je padlo v
smetišnico, bilo odnešeno ven ter
obenem z drugimi smetmi vrženo
na gnojišče.
Žal nam je zrna, ki ni razumelo, da je
edini smisel njegovega bivanja darovanje za druge; ni spoznalo, da je v
darovanju njegova sreča in polnost.

MOJA KRIVDA

Izkaži mi milost,
o Bog, po svoji dobroti,
po obilnosti svojega
usmiljenja izbriši
moje pregrehe!
Popolnoma me operi moje krivde,
(Palm 51,3)
mojega greha me očisti!
Kralj David reče: »Grešil sem«.
Ne išče opravičil v miselnosti tistega
časa, ki je dovoljevala kralju, da je
delal, kar je hotel.
David reče: »Grešil sem.«
Nad tem bi se morali zamisliti.
Danes so vedno krivi drugi. * Težko
otroštvo. * Propadlo okolje. * Prejeta
vzgoja. * Duhovnik, ki je vcepljal
občutke krivde. * Slabi prijatelji, ki so
človeka zapeljali na kriva pota.
* Papež, ki ne prilagodi morale
javnomnenjskim raziskavam.
* Televizija, ki je eno samo nasilje in
seks. * Sindikalisti, ki trdijo: »Vedno
je kriv slab gospodar.« * Feministke,
ki so ženskam odvzele skromnost in
sramežljivost. * Politiki, ki se ne
borijo proti brezposelnosti.
* Sociologi, psihologi in psihoanalitiki,
ki učijo: »Greh ne obstaja.«
Kriva je družba. Predvsem družba.
Kdor ne zna reči »Grešil sem«, se ne
more spreobrniti, ne more prositi
odpuščanja, ne more biti odrešen.
Po: 365 + 1 dan s Teboj

Vedno bo dober dan za tiste,
Ti zgodba pove kaj, kar bi bilo vredno ki imajo dobroto srca,
upoštevati v našem življenju?
za tiste, ki majo sončno dušo.
Po: p. F. Cerarju

(Joseph Folliet)

18.3..

P.
7.

NEDELJA

* 5. POSTNA - PAPEŠKA * b. sl. Vendelin Vošnjak

ANDRAŽ

za + Apolonijo in Ivana JELENA
za + Marijo ŽELEZNIK (1. obl.)
za + Jožeta BRINOVCA
* m.: J.K., G.B., P.K.
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.
po namenu romarjev
za duhovniške in redovniške poklice

POLZELA

G.OLJKA
CELJE
19.3..

PONEDELJEK * JOŽEF, Jezusov rednik * Adeltruda, devica
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

20.3..

9.00 …
…
…
10.30 …
…
…
…
13.00 …
16.00 …

7.00 …
…
17.00 …
18.00 …
…

za
za
za
za
za

2 + Jožeta ŠTORMANA
+ župnikove starše
+ Jožefo PLEŠNIK
+ Jožefo JELEN (30. dan)
+ Ivana DROFENIKA

6.30 … križev pot, 7.00 maša … za + Zorana ŠTOKA

ČETRTEK * Lea, spokornica * Tomaž Carigrajski, patriarh
POLZELA 16.30 … za +
ANDRAŽ 17.30 … za +
POLZELA 18.15 … za +
… za +

23.3..

Benjamina GERLIHA (pogrebna)
Ivana DRAKSLERJA (obl.)
Martina in Marijo HRUŠOVAR
Medico ROJNIK (30. dan)

* maš.: J.K., G.B.

PETEK * Alfonz Turibij, škof
ANDRAŽ 17.00 … za
POLZELA 18.00 … za
… za
… za

24.3..

* maš.: J.K., A.Š.

SREDA * Serapion, škof, mučenec * Hugolin, eremit
POLZELA

22.3..

* maš.: J.K., A.Š.

TOREK * Klavdija, mučenka * Kutbert, opat * Marija Jožefa od S.J.
POLZELA 18.00 … za + Alojza SATLERJA
… za + Milana BASTAŠIČA

21.3..

* maš.: J.K., A.Š.

Križev pot: Andraž 16.30, Polzela 17.30
+ Ido PAJENK, Jožeta MEKLAVA, vse MEKLAVOVE
+ Marjana JANŽOVNIKA (obl.), očeta Jožeta POLAKA
+ Angelo CIZEJ (30. dan), starše Angelo in Ivana
2 + Jožeta in Marijo FLERE
* maš.: J.K., V.A., P.K.

SOBOTA * lit. praznovanje Gospodovega oznanjenja * Katarina Švedska, r.
ANDRAŽ 17.00 … za blagoslov in svetost družin
POLZELA 18.00 … za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
* maš.: J.K., A.Š., G.B.
… za + starše UDRIH in ULAGA

25.3..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

* 6. POSTNA - CVETNA * Rebeka, svetop. žena

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

žive in rajne farane
+ Bernardo PODPEČAN (obl.) in Rudija
vse + SMREČNIKOVE
+ Mihaela SATLERJA (obl.) in Kristino
+ Matildo ŠTORMAN (obl.)

* maš.: J.K., P.K.
* maš.: J.K., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo se prične teden družine.
V ponedeljek, 19. marca je praznik
sv. Jožefa. Ne samo na sejem, pridite
tudi k bogoslužju! Od 6.30 do 7.00
spovedovanje na Polzeli. Od 16.30
do 17.00 spovedovanje v Andražu.
V torek, 20. marca od 13.00 do 16.00
spovedovanje za otroke in odrasle
na Polzeli. Vzemite si čas!

MOLITEV ZA DUH. POKLICE

To nedeljo, 18. marca ob 15. uri bo v
Marijini cerkvi v Celju molitvena ura
za duhovne poklice, ki jo pripravljajo
in jo bodo vodili verniki dekanije Žalec. Ob 16. uri bo škof dr. Stanislav
Lipovšek maševal po istem namenu.
Molivci za duhovne poklice in vsi
drugi lepo vabljeni!
DOBRODELNOST

V torek, 20. marca od 19. uri srečanje To nedeljo, 18. marca ob 17. uri bo v
Športni dvorani Polzela dobrodelni
zborovodij in organistov.
koncert za županov sklad. Do nasV četrtek, 22. marca od 13.00 do 15.30 meha s prostovoljnimi prispevki.
spovedovanje za otroke in odrasle
To nedeljo, 18. marca bo dobrodelni
na Polzeli. Izkoristite priložnost!
koncert tudi v Preboldu: Pesem starV petek, 23. marca bo v povezavi z šem. Ob 16. uri v dvorani Prebold
radijskim misijonom spovedni dan. (nad pošto). Vstopnice v župnišču
Nam najbliže bodo spovedniki ves Prebold in pred koncertom.
dan na razpolago v Petrovčah. (Če
hočete priti k tujemu duhovniku se Prihodnjo nedeljo bodo sodelavci Karitas delili posebne vrečke v katerih
izognite uri od 12.00 do 13.00).
boste lahko na veliko soboto k blagoV soboto, 24. marca bo tradicionalni slovom jedi prinesli darove za revne.
križev pot z Vimperka na Goro Oljko.
Začetek ob 10. uri. Vsi lepo vabljeni! 13. RADIJSKI MISIJON
V soboto, 24. marca praznovanje ma- Od 18. do 24. marca bo na radiu Ogterinskega dne. Sodelovanje otrok. njišče radijski misijon. Oblikovalo ga
bo več duhovnikov (dr. Alek Zwitter,
V nedeljo, 25. marca pred mašami p. Vili Lovše, p. Branko Cestnik, br.
spovedovanje. Med mašo žal ne.
Jože Smukavec, Robert Friškovec,
msgr. Miro Šlibar in p. Marjan Čuden).
V nedeljo, 25. marca bodo pri vseh Več na spletni strani radio.ognjisce.si.
mašah blagoslovi zelenja. Na razpolago
bodo butare in oljčne vejice.
KULTURA
To nedeljo, 18. marca takoj po maši bo
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. v Domu krajanov Andraž ustvarjalna
delavnica za otroke. Organizira jo
Andraž: Klemenčič, Andraž 24, Sitar,
Društvo prijateljev mladine Andraž.
Andraž 22. Polzela: Breg pri Polzeli.
SKRB ZA CERKEV

