Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
1. april

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Skupaj sta tekla,
vendar je drugi učenec Petra
prehitel in prvi prišel h grobu.
Sklonil se je in videl povoje,
ki so ležali tam, vendar ni vstopil.
Tedaj je prišel tudi Simon Peter,
ki je šel za njim, in stopil v grob.
Videl je povoje,
ki so ležali tam, in prtič,
ki je bil na Jezusovi glavi,
vendar ni ležal s povoji,
temveč posebej zvit
na drugem mestu.
Tedaj je vstopil tudi oni drugi
učenec, ki je prvi prišel h grobu;
in videl je in veroval.
(Jn 20, 4-8)

Veliko noč imenujemo vstajenje.
To pomeni, da se je že začelo;
neskončna prihodnost
se je že začela.
Preobrazba sveta
ni ideal in
predpostavka,
ampak
resničnost.
Aleluja,
aleluja!

Le očividec more tako pripovedovati,
kot poroča evangelist Janez o vstajenju našega Gospoda. Tako živo, toplo
človeško, obzirno in natančno. Bralec
lahko jasno vidi vse osebe in stvari
pred seboj, skoraj se jih lahko dotakne.
Marija Magdalena, nekdanja javna
grešnica, velika spreobrnjenka, je
po svojem srečanju s Kristusom vsa
gorela za Odrešenika v svetostno
prečiščeni ljubezni. Njeno življenje
je imelo le en smisel in cilj: slediti
Kristusu. Ko je vse Kristusa zapusti-

lo in je na Kalvariji trpel svojo agonijo
zavržen, zasramovan in osamljen,
je poleg Kristusove matere in njene
sorodnice Marije Kleopove stala pod
križem tudi ona. Tako poroča isti
evangelist Janez, ki je bil tudi sam
navzoč pri Kristusovi smrti. Marija
Magdalena se je na veliki petek udeležila Jezusovega pogreba in potem
se kar ni mogla ločiti od groba in je
sedela nasproti grobu, kot to v svojem
zapisu opisuje evangelist Matej. Z
drugimi pobožnimi ženami je v soboto zvečer kupila dišav in na velikonočno jutro hotela Jezusa maziliti. Ko
pa je videla, da je veliki predgrobni
kamen odvaljen, je stekla poročat
apostolu Petru in Janezu.

oznanjala vero v vstalega Zveličarja.
Na tem oznanilu sloni tudi naša vera danes, več kot dva tisoč let po velikih
dogodkih našega odrešenja.
Naj ta velikonočna svetloba s svojo
močjo utrjuje našo vero, ki je skrhana
zaradi posvetnosti in brezbožnosti
naših dni.
Stanko Janežič, Slava Bogu – mir ljudem

NA POTI V EMAVS

Moje oči so zastrte in
moj spomin se izgublja
v nekem filmu z vedno
istim dogajanjem:

Moje upanje je izgubljeno,
moja vera ogoljufana,
Peter, prvak apostolov, je Kristusa v moja ljubezen opljuvana,
noči pred velikim petkom zatajil. Res obešena in osramočena
se je hitro skesal, toda od bridkosti in truplo ukradeno.
svoje velike nezvestobe in žalostnega
Kristusovega konca si še vedno ni opo- Za mano moj Jeruzalem,
kamor se v grozi obračam.
mogel. Pogum mu je vlival Jezusov
Pred menoj Emavs, kjer me čaka
najljubši učenec Janez, ki je tudi v naj- počitek na poti v neznano.
težjih urah Kristusu ohranil zvestobo.
Povej mi, neznani spremljevalec,
Janez je bil mlad in lahkonog in tudi kaj se je v resnici zgodilo in kdo je ta,
vest ga ni težila. Po oznanilu Marije ki sem mu verjel.
Magdalene je bil brž pri grobu. Toda Osvobodi me grozne praznine,
znal se je premagati. Počakal je gla- misli, ki se jih oklepam,
varja Petra in v spoštovanju do Pet- in odpri ječo mojega ujetega spomina.
rove avtoritete, ki mu je njegov greh
ni odvzel, pustil, da je Peter prvi Ostani pri meni, prijatelj,
kajti večer bo in moj dan se bliža h
vstopil v grob.
koncu ...
Oba apostola sta videla, da je grob
Georg Lengerke
prazen, in sta verovala, čeprav še nista prav umela Jezusovega vstajenja.
Gospod se je moral kasneje še nekaj- Brez snega ni zime, brez cvetja ni
krat prikazati in poslati Svetega Duha, pomladi; tako tudi ni pravega veselja,
da sta skupaj z ostalimi apostoli nato če ga nimaš s kom deliti. (srbski preg.)

1.4..

1

2.4..

NEDELJA

* VELIKA NOČ * Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec

POLZELA 6.00 … vstajenjska procesija in maša … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 8.30 … vstajenjska procesija in maša … za + Srečka, Jožico PIŽORN
POLZELA 10.30 … za + Frančiško IGRIŠNIK (obl.) in vse IGRIŠNIKOVE
… za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK
* maš.: J.K., P.K.
Š ENEK 15.00 … po namenih oskrbovancev Doma

PONEDELJEK – VELIKONOČNI * Frančišek Paolski, puščavnik
POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
VIMPERK 15.00 …
…

3.4..

za + Alenko TAVČER JEŽOVNIK
za + Stanka PEVCA
* maš.: J.K., A.K.
za + Antona SITARJA (obl.), st. starše SITAR, PRISLAN
za + Antona REBERNIKA in vse KUKENBERŠEKOVE
za + Ano in Otmarja MAJHENIČA
* maš.: J.K., A.K., G.B.
za vse + JAKEČEVE
v zahvalo
* maš.: J.K., P.K.

TOREK * Rihard (Riko), škof * Sikst I., papež, mučenec
POLZELA 19.00 … za + Štefanijo, Franca OTOREPCA, Erno, Vinka SMOLETA
… za + Vero in Vinka JERŠIČA
* maš.: J.K., A.K.

4.4..

SREDA * Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj * Benedikt Niger, redovnik
POLZELA

7.00 … za + Marijo in Antona SVETKO (obl.)
… za + Bojana RIZMALA

* maš.: J.K., A.Š.

5.4..

ČETRTEK * Vincencij Ferrer, duhovnik * Julijana in Eva iz Liegea, r.

1

POLZELA 19.00 … za + Danija HROVATA, Cilko, Franca in Branka
… za + Vlada SVETKA (obl.)
* maš.:

A.Š., A.K.

6.4..

PETEK * Irenej iz Srema, škof, mučenec * Notkar Jecljavec, pesnik, glasb.

1

ANDRAŽ 18.00 … v čast Srcu Jezusovemu * po maši: blagoslov z Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Izidorja KUHARJA (obl.), KUHARJEVE, DELOPSTOVE
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: M.B., A.K.
… * po maši: blagoslov z Najsvetejšim

7.4..

SOBOTA * Janez Krstnik de la Salle, duhovnik, redovni ustanovitelj

1

ANDRAŽ 18.00 … v čast Marijinemu Srcu * po maši: blagoslov z Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Ivana JELENA (obl.)

8.4..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA
G.OLJKA

- 2. VELIKONOČNA – BELA – BOŽJEGA USMILJENJA

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

žive in rajne farane
+ Frančiško OŽIR (obl.), vse BAJHTOVE
+ starše Marijo, Štefana BLAGOTINŠEK, brata Vinka
+ Alojzijo, 2 Maksa DREVA, vse ZGORNJE KOŠKOVE
+ TOMAZLNOVE
* maš.: M.B., P.K., A.K., V.A.
+ Ivana in Jožefo HRIBERNIK ter hčerke
+ Staneta PODBREGARJA
* maš.: M.B., A.K.
vse + OCVIRKOVE

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2018 - SLOVENIJA

APRIL: Da bi načrtovalci in
To nedeljo, 1. aprila ob 6.00 vstajenjizvajalci
svetovne ekonomije imeli
ska procesija na Polzeli, ob 8.30 v
pogum
reči
ne ekonomiji izključeAndražu. Po procesijah sveti maši.
vanja in bi odpirali nove poti.
V nedeljo, 1. aprila ob 15. uri bo sv.
VELIKONOČNI KONCERT
maša tudi v Domu upokojencev.
V ponedeljek, 2. aprila, ob 18. uri bo v
V ponedeljek, 2. aprila bodo maše
cerkvi na Polzeli Velikonočni koncert.
ob 7. uri na Polzeli, ob 9. uri v AndraSodelovali bodo: Komorni moški zbor
žu in ob 15. uri na Vimperku.
Celje, Učiteljski pevski zbor Slovenije
V sredo, 4. aprila bo v Škofijskem Emil Adamič, Ženski pevski zbor Petdomu v Vrbju pri Žalcu srečanje 'Sku- rol, Komorni pevski zbor Mysterium,
pina za starejše'. Začetek ob 9. uri. Komorni orkester Ljubljanski solisti.
(Lara Lajovic). Prijave: 051 278 482. Dirigent: Lovro Frelih. Vstop prost.

V četrtek, 5. aprila ob 20. uri srečanje
zakonske skupine Jeruzalem.
V soboto, 7. aprila se pričnejo sobotna
in nedeljska dežurstva na Gori Oljki.
Skrbniki cerkve so prejeli razpored.
V nedeljo, 8. aprila bo v Andražu slovesnost blagoslova traktoristov,
traktorjev in kmetijske mehanizacije.
Ob 9. uri bo maša, ki jo bo s škofovim
'žegnom' daroval dekan g. Damjan
Ratajc. Po njej bo na parkirišču krajši
kulturni program in blagoslov. Sledilo
bo druženje gostov in domačinov.
V nedeljo, 8. aprila ob 15. uri bo maša
na Gori Oljki (bela nedelja).

SREČANJE MOŠKIH

Možje, očetje, sinovi, vsi
odrasli moški vabljeni na
vseslovensko srečanje, ki
bo v soboto, 14. aprila pri sv. Jožefu
v Ljubljani. Geslo srečanja je: “Tukaj
sem, pošlji mene”. Prosijo za prijave.
Program: 9.30-11.00 sv. maša (nadškof Zore, somaševalci); 11.00-12.30
uvodno predavanje, p. dr. Vili Lovše;
12.30-13.30 pogovor; 13.30-14.30
kosilo; 14.30-16.00 tri delavnice s
pogovorom na temo poslanstva moških: 1.) Dr. Jože Plut-Šorc, 2.) Tino
Mamić, 3.) Tri pričevanja na temo
“Kako živim svoje poslanstvo moža,
očeta in sina?”. 16.00-16.30 zaključek.
ŠKOFIJAFEST 2018

V nedeljo, 8. aprila bo krščen Lovro
Škofijski dan mladih, 'Škofijafest' bo
B., Andraž.
letos v soboto, 14. aprila v župniji bl.
SKRB ZA CERKEV
A. M. Slomška (salezijanci) v Celju.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Mešič, Andraž 103, Kužnik, Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo
in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.
Andraž 102. Polzela: Polzela I.

