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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je bil v Betaniji,
v hiši Simona Gobavca,
in je sedèl pri mizi, je prišla
žena z alabastrno posodico
dragocenega dišavnega olja
iz pristne narde.
Strla je posodico in ga izlila
na njegovo glavo.
Nekateri pa so bili nejevoljni
in so govorili med seboj:
»Čemú ta potrata olja?«
Jezus pa jim je rekel:
»Pustite jo! Kaj ji delate težave?
Dobro delo mi je storila.
Vnaprej mi je pomazilila
telo za pogreb ...«
(Mr 14, 3-4.6.8-9)

S cvetjem in zelenjem, ki smo ga na
to cvetno nedeljo prinesli
blagoslovit v cerkev, odnesimo na
svoje domove tudi skrivnost in
bistvo te nedelje,
da se bomo v tem
velikem tednu
res lahko še dobro
pripravili na naš
največji praznik
– Kristusovo vstajenje.

Na cvetno nedeljo nam Cerkev bere
poročilo o Jezusovem trpljenju in
smrti ali pasijon. Ob tem pretresljivem besedilu se je razlagalcem vedno
postavljajo vprašanja, kdo je odgovoren za Jezusovo smrt: Rimljani ali
Judje? Ali je jezus umrl zato, ker se
je razglašal za Mesija, torej zaradi
verskih razlogov, ali pa zaradi političnih, ker naj bi bil ščuval k uporu
proti Rimljanom?
Znanstveniki so ugotovili, da so Jezusa obsodili tako Judje kot Rimljani.

Njegovo obsodbo je izzval nenavaden
PRAVA LJUBEZEN
splet verskih in političnih razlogov.
Svojim učencem je Jezus
Najbolj neposredno odgovornost gona večer pred smrtjo, pri
tovo nosijo tedanji judovski voditelji,
zadnji večerji, položil na
nikakor pa ne vsi takratni Judje, še
srce
poseben
nauk. Med večerjo je
manj seveda kasnejši judovski rodovi.
namreč odložil vrhnje oblačilo, vzel
Še bolj temeljno vprašanje je, zakaj umivalnik z vodo in brisačo in pričel
je moral Sin človekov sploh trpeti. učencem umivati noge. To je bilo delo
Odgovor bomo našli, če pomislimo služabnika, zato so bili njegovi prina Judovo izdajstvo, na Petrovo za- jatelji pretreseni in v veliki zadregi.
tajitev, na Pilata, ki si umiva roke, na Vseeno so v tem dejanju lahko spozvojake, ki si pohlepno delijo obsojen- nali, da je bilo Gospodovo poslanstvo
čeva oblačila, na morilca Barabo in služenje, in zaslutili, kakšno razumeoba razbojnika. V njih se nam odkriva vanje in očiščenje poklanja človeku.
resničnost, ki je pripeljala Jezusa na
križ: to je bila teža grehov vsega člo- Ko jim je Jezus umil noge in ponovno
veštva. »Sam je na svojem telesu vzel vrhnjo obleko, je spet prisedel k
njim ter jim izrekel besede, ki jih daje
ponesel naše grehe na les,« piše sv.
na srce tudi nam: »Razumete, kaj sem
Peter. »Zaradi naših grehov je bil
vam storil? Vi me kličete: Učitelj in
ranjen, potrt zaradi naših hudobij«
Gospod. In prav pravite, saj to sem.
(Iz 53,5).
Če sem vam torej jaz, Gospod in UčiZa vsemi omenjenimi stojijo množice, telj, umil noge, ste tudi vi dolžni drug
ljudje vseh časov, stojimo tudi mi. drugemu umivati noge.«
Ko na cvetno nedeljo poslušamo pa- Zahtevna naloga tudi za nas kristjane
sijon in bralec zapre knjigo, pomis- v današnjem času. Ni težava v tem,
limo, da se ta zgodba pravzaprav še da bi morali nekomu resnično umiti
ni končala. »Nekdanji tožniki so mrtvi, noge, temveč ljubiti s prav tako ljubezpriče so odšle domov. Sodnik je za- nijo. Naj naša dejanja v moči velikega
pustil sodno dvorano. Toda Jezusov četrtka postanejo odsev te Božje ljuproces še vedno traja.« Tako končuje bezni v današnjem svetu.
svojo knjigo judovski pisec P. Winter,
Po: A. Knowles
ki opisuje te dogodke.
Jezusov sodni postopek še traja in se
ponavlja v vsakem učencu, v vsakem
človeku, ki trpi in je preganjan zaradi
pravice. Obnavlja ga vsakdo, ki se
odloči za greh in se s tem pridružuje
vpitju množice: »Ne tega, ampak Baraba! Križaj ga!«
Nedeljska misel na radiu Celovec, 1991

Poznam ljudi, ki imajo vedno smehljaj
na ustnicah, ki širijo okrog sebe
vedrino, ki prav malo razkazujejo
breme, ki ga nosijo, ki se pogumno
spoprijemajo s preizkušnjami.
To je krščanska svetost,
ki odkupuje mnoga življenja in
pridobiva nešteto spreobrnjenj.

25.3..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

26.3..

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.

PONEDELJEK * Evgenija, mučenka * Kastul, mučenec
POLZELA

27.3..

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

7.00 … za + Antona RIBARJA (obl.)
… za + Albina KUHARJA

* maš.: J.K., A.Š.

TOREK * Peregrin, redovnik * Gelazij, škof * Frančišek Faa di Bruno
ANDRAŽ 18.00 … za + Jožefo PLEŠNIK (30. dan)
POLZELA 19.00 … za + Marijo in Mirka KERSTEINA

28.3..

SREDA * Proterij, škof * Milada, devica * Vojan (Bojan), knez
POLZELA
POLZELA

29.3..

6.30 … križev pot
7.00 … za + Milana FUŽIRJA

ČETRTEK * VELIKI ČETRTEK * Bertold, red. ustanovitelj * Štefan IX., pp.
CELJE
9.00 … v zahvalo za duhovništvo
ANDRAŽ 18.00 … za + Silvota in Matica ŠTRIGLA, Srečka KNEZA
… za + Janka PRAPROTNIKA
* maš.: J.K., P.K.
POLZELA 19.30 … za + Martina in Jožefo NABERŽNIK, Marijo BOŽIČEK
… za + Benjamina GERLIHA (8. dan)
* maš.: J.K., G.B.

30.3..

PETEK * VELIKI PETEK * Janez Klimak, opat * Amadej Savojski, vojvoda
G.OLJKA 15.00 … pobožnost križevega pota
ANDRAŽ 18.00 … obredi velikega petka
POLZELA 19.30 … obredi velikega petka

31.3..

SOBOTA * VELIKA SOBOTA * Gvido, opat * Benjamin, diakon, mučenec
ANDRAŽ 19.00 … za + Alojza PIŽORNA (obl.) in ženo Slavko
POLZELA 20.30 … za + Davida VELEPIČA
… ob osebnem prazniku
* maš.:

1.4..

NEDELJA
POLZELA 6.00
POLZELA 6.30
ANDRAŽ 8.30
ANDRAŽ 9.00
POLZELA 10.30
Š ENEK

J.K., A.Š., G.B.

* VELIKA NOČ * Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec

…
…
…
…
…
…
15.00 …

vstajenjska procesija
za žive in rajne farane
vstajenjska procesija
za + Srečka in Jožico PIŽORN
za + Frančiško IGRIŠNIK (obl.) in vse IGRIŠNIKOVE
za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK
* maš.: J.K., P.K.
po namenih oskrbovancev

OBVESTILA - VABILA

ČEŠČENJE SRT

To nedeljo, 25. marca bodo pri vseh V soboto, 31. marca je župnija Andraž
mašah blagoslovi zelenja. Na razpolago na vrsti za češčenje SRT. Izpostavitev
bodo butare in oljčne vejice.
Najsvetejšega in prva pobožnost bo
takoj po jutranjem blagoslovu ognja
V torek, 27. marca ob 17. uri bo v (okr. 7.45). Češčenje priporočeno ves
dvorcu Novi Kloster duhovna obno- dan. Pol ure pred vsakim blagoslovom
va za ženske. Priprava za veliko noč. jedil bo skupni rožni venec. Sklep
Možnosti za spoved, tudi prej.
zvečer pred vigilijo.
V četrtek, 29. marca ob 9. uri krizmena DUHOVNE VAJE
maša v celjski stolnici, ob 18. uri maša
velikega četrtka v Andražu, ob 19.30 V Marijinem domu na Bledu želijo dati
na Polzeli. Duhovništvo. Evharistija. sestre salezijanke s sodelavci droben
prispevek h kvaliteti oratorijskih
V petek, 30. marca obisk bolnikov animatorjev. S tem namenom prina domovih. Prijave!
pravljajo duhovne vaje za animatorje.
Od 6. do 8. aprila v Marijinem domu
V petek, 30. marca ob 15. uri križev na Bledu. Informacije in prijave:
pot na Gori Oljki, ob 18. uri obredi md.bled@gmail.com, 041 982 866.
velikega petka v Andražu, ob 19.30
DOBRODELNOST
na Polzeli. Dan strogega posta.
To nedeljo bodo sodelavci Karitas
delili posebne vrečke v katerih boste
lahko na veliko soboto k blagoslovom
jedil prinašali darove za revne. Tudi
če vrečke ne boste prejeli, ste vsi, v
Andražu in na Polzeli vabljeni, da se
vključite v akcijo in prispevate razna
V nedeljo, 1. aprila ob 6.00 vstajenj- živila. Oddana bodo škofijski Karitas.
ska procesija na Polzeli, ob 8.30 v Pred vigilijo bodo na razpolago sveče.
Andražu. Po procesijah sveti maši.
ČISTILNA AKCIJA

V soboto, 31. aprila ob 7.00 blagoslov
velikonočnega ognja na Polzeli, ob 7.30
v Andražu. Ob 11., 13., 15. in 17. uri
blagoslovi jedil na Polzeli, ob 12., 14.,
16. uri v Andražu. Ob 19.00 vigilija v
Andražu, ob 20.30 na Polzeli.

V nedeljo, 1. aprila bo poleg treh do- V sredo, 28. marca bo čistilna akcija
poldanskih maš še ena popoldne in za urejanje okolice župnijske cerkve
sicer v Domu upokojencev v Šeneku. na Polzeli. Prinesite razna orodja!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Verdev, Andraž 25, Zabukovnik, Andraž 25/a, Aristovnik, Andraž
23/a. Polzela: Breg pri Polzeli.

RAZSTAVA

Drešinja vas in TD Petrovče vabijo na
razstavo velikonočnih jedi in pirhov
v gasilski dom Drešinja vas. Otvoritev
v soboto, 31. marca ob 10.30.

