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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čez osem dni so bili učenci
spet notri in Tomaž z njimi.
Jezus je prišel pri zaprtih vratih,
stopil mednje in jim rekel:
»Mir vam bodi!«
Potem je rekel Tomažu:
»Položi svoj prst sem
in poglej moje roke!
Daj svojo roko in jo položi v
mojo stran in ne bodi neveren,
ampak veren.«
Tomaž mu je odgovoril in rekel:
»Moj Gospod in moj Bog!«
Jezus mu je rekel:
»Ker si me videl, veruješ?
Blagor tistim, ki niso videli,
pa so začeli verovati!«
(Jn 20, 26-29)

Vstali Jezus!
V današnjem berilu nam praviš,
da je »ljubezen do Boga v tem,
da se držimo njegovih zapovedi«.
»In zmaga, ki premaga svet,
je naša vera.«
Hvala za
ta dar vere,
ki nam
pomaga živeti.

»Blagor tistim, ki niso videli, pa so
veroval!« (prim. Jn 20,29). Nekateri
menijo, da Jezus te besede namenja
nam, ki Vstalega ne moremo videti
v živo in bi naj verovali. Toda če je
Tomaž podoba naše vere, potem moramo te Jezusove besede drugače razumeti. K naši veri vedno sodi dvoje:
da smemo kot Tomaž Vstalega videti,
izkusiti in se ga dotakniti, da pa ga
istočasno gledamo in ne vidimo.
V našem življenju so obdobja, ko ne
vidimo ničesar in ničesar ne izkusimo. Svojo vero bi radi in jo smemo

poglabljati z izkušnjami, vendar je na
izkušnje ne smemo vezati. Izkušenj
ne moremo izsiliti: k poti naše vere
sodi, da hodimo pogosto skozi puščave, skozi praznino in temo. In ničesar
ne vidimo.
Jezus blagoslavlja tiste, ki ne vidijo,
a vendar verujejo. Očitno obstaja še
višja stopnja vere, do katere nas želi
pripeljati. Vera presega izkušnjo. Vera
je pogosto »neizkušnja« – toda v tej
»neizkušnji« je vseeno trdna naveza
na Boga, nevidnega in nedosegljivega.
To »neizkušnjo« poznajo mnogi verniki: tičijo v temni luknji, v svoji temi
ne vidijo nobene luči. Trpijo ob svojih
ranah in ne čutijo nobene spremembe.
Vendar kljub temu verujejo, da so v
Božji rokah.
Ne gre samo za to, da Jezusa ne vidimo več, kot so ga lahko videli njegovi
učenci. Gre za osnovni problem, ko
nas doletijo časi: ko ne vidimo ničesar
od tega, kar nam obljublja Sv. pismo,
ko ne občutimo nobenega olajšanja,
nobene osvoboditve iz svojih strahov,
ko ni ne tolažbe in ne tolažnika, in ko
na koncu predora ne vidimo nobene
luči. Kdor v tej temi lahko kljub temu
veruje, je blagoslovljen. Jezus ne blagoslavlja nemogočega: sam je imel
takšne izkušnje. V smrtnem boju na
križu, ko se je zdelo vse brezizhodno,
je kljub temu veroval in ostal v trdnem
stiku z Očetom.
Velika milost je, da lahko verujemo,
četudi ne čutimo Božje bližine, četudi
nimamo ob sebi človeka, ki bi nam
stal ob strani in nam vlival upanje. To
je dar, da v globini našega srca ostaja
vera, ki nam je ne more nihče vzeti.
Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje

MIR VAM BODI

Kaj je na zemlji, na svetu
najdragocenejše? Dragocenejši od vsega imetja in denarja
je ljubi mir, ki ga svet nima in ne more
dati, ki nam ga je Jezus, Božji Sin, prinesel iz samih nebes ...
Kaj je najljubše na svetu? Meni je na
svetu gotovo najljubši ljubi mir, če
lahko z vsemi mirno in v miru živim.
Zato je tudi Jezusov prvi pozdrav po
njegovem vstajenju: »Mir vam bodi!«
Kaj je najboljše, ko se bomo nekoč
ločili s tega sveta? Najboljše ob smrtni
uri je tisti sladki dušni mir, ki nam ga
je Jezus zapustil kot dediščino, ko je
rekel: »Svoj mir vam zapuščam, svoj
mir vam dam. Naj se vaša srca ne
vznemirjajo in ne bojte se.« Drage
ovčice, danes vam želim: »Mir z vami!«
Vsekakor pa Jezusov mir prinaša duši
pravi blagor. Če je v nekem človeku
strast ponosa, skoposti, nečistovanja,
sovraštva, vladanja, tam ne more
uspevati krepost. Kjer vladajo v hiši
nesloga, prepir in kreganje, tam se
mnogo preklinja in malo moli. Kjer
se v župnijskem občestvu tožijo in
vodijo procesi, tam Božja milost redko
najde domovanje. Ljudje, ki so podivjani, polni hudobije in zlobe, niso
Božji otroci, le nizkotna zalega pekla.
Trudimo se za mir. Sladki mir, ki nam
ga je Jezus prinesel iz nebes in tudi
zapustil z besedami: »Mir vam dam,
mir vam zapustim.« To je po svojem
vstajenju želel svojim učencem, ko
jih je pozdravil: »Pax vobis!« ... Mir
deželi, mir škofiji, mir župniji, mir
vsaki hiši, vsakemu srcu.
A. M. Slomšek
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- 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
* maš.: M.B.

PONEDELJEK * Maksim Aleksandrijski, škof * Valtruda, redovnica
… ni maše, ni mašnega namena

10.4..

TOREK * Domnij (Domen), škof, mučenec * Ezekijel, prerok
ANDRAŽ 18.00 … za + Marijo ČRETNIK
POLZELA 19.00 … za + Angelo in Franca ŠUSTERJA (obl.)
… za + Amalijo in Ivana ČERMANA

11.4..

SREDA * Stanislav, škof, mučenec * Gema (Biserka) Galgani, devica
POLZELA

12.4..

7.00 … za + Vinka VIDMAJERJA ml.
… za + Marijo ŠKETA

* maš.: A.Š., V.A.

ČETRTEK * Zenon Veronski, škof * Julij I., papež * Alferij, opat
POLZELA 19.00 … za + Alojzijo JUG (obl.) in Bruna
… za + Ano ŠKOBERNE (obl.)
… v čast Svetemu Duhu

13.4..

* maš.: A.Š., A.K.

* maš.: J.K., V.A., S.P.

PETEK * Martin I., papež, mučenec * Ida, redovnica * Ursus iz Ravene
POLZELA 19.00 … za + Faniko in Franca ter st. starše JELEN
… za + Benjamina GERLIHA (30. dan)
… za + Milana VASLETA
* maš.:

14.4..

SOBOTA * Lidvina, devica * Tiburcij, Valerijan, Maksim, mučenci
POLZELA 19.00 …
…
…
…

15.4..

J.K., A.Š., S.P.

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

za
za
za
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+
+
+
+

Lucijo, Jožeta in Franca GREGORCA
Mata in Ano DOMINKOVIČ
Ivanko CIMPERMAN
Frančiško ZUPAN
* maš.: J.K., P.K., A.K., V.A.

- 3. VELIKONOČNA * Helena (Jelica) Alzaška, kneginja

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

žive in rajne farane
+ mamo Heleno ter zdravje v družini
+ Janka PRAPROTNIKA
* maš.: J.K., S.P.
2 + Franca in Ano VONČINA
+ Jožefa ZAGORIČNIKA
+ Ivana DROFENIKA
* maš.: J.K., P.K., V.A.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 8. aprila bo krščen Lovro
B., Andraž. Zavetnik sv. Lovrenc.

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”. Pričetek ob 9.30,
zaključek ob 16.00. Prijave!

To 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 DUHOVNE VAJE
Ratajc. Po njej bo na parkirišču krajši
kulturni program in blagoslov. Sledilo Od petka, 13. aprila (18.00) do nedelje,
15. aprila (14.00) bodo v Domu sv. Jobo druženje gostov in domačinov.
žefa v Celju duhovne vaje za samske
To nedeljo, 8. aprila ob 15. uri bo maša in ovdovele (Jože Planinšek). Prijave
na Gori Oljki (bela nedelja). Maševal do 11. aprila. Telefon 0590 73 800,
bo prof. dr. Metod Benedik.
Email info@jozef.si.
V četrtek, 12. aprila ob 20. uri srečanje
zakonske skupine.

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

V nedeljo, 15. aprila se bo pričel teden
molitve za duhovne poklice: »Daj mi
poslušno srce«. Po župnijah bomo
vsak dan prebirali spodbudne tekste
na to temo, osrednje škofijsko srečanje
z molitvijo za duhovne poklice pa bo
Gospod, naj svetloba tvojega vstajenja v Marijini cerkvi v Celju, v nedeljo, 22.
ožarja naše dneve, premagaj strah
aprila ob 16. uri.
v globinah naše zavesti.
Naj utihnejo naše žalostne popevke, PREDAVANJA
naj umolkne krik obupa.
Naj žarki velikonočne zarje zasijejo v V sredo, 11. aprila bo v Veržeju še eno,
naših očeh, odsevajo na naših obrazih. zadnje letošnje versko izobraževanje
v okviru teološkega tečaja 2018.
Naj tvoja radost osvoji naša srca.
Gospod, daj nam zmagovito upanje. V četrtek, 12. aprila, ob 19. uri bo v
Premagaj naše zakrknjeno srce,
Domu sv. Jožefa Celje predavanje o
razbij naše plahe misli,
srednjeveškem Celju (mag. Jolanda
preženi našo grešno žalost ... F. Rode Fuger Grmadnik).
Škofijski dan mladih, 'Škofijafest' bo
letos v soboto, 14. aprila v župniji bl.
A. M. Slomška (salezijanci) v Celju.
Pričetek ob 9. uri.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jeromel, Andraž 61, Dobnik,
Andraž 60/a, Satler, Andraž 59. Polzela: Polzela I.

V soboto, 14. aprila ob 9.30 bo pri sv.
Jožefu v Celju predavanje: Preživimo
dan s sv. Emo Krško (prof. dr. Metod
Benedik). Prijave do 12. aprila. Tel.
0590 73 800.

