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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Dejal jim je:
»Kaj ste preplašeni in zakaj
se vam v srcu oglašajo dvomi?
Poglejte moje roke in
moje noge, da sem jaz sam.
Potipljite me in poglejte,
kajti duh nima mesa in kosti,
kakor vidite, da jih imam jaz.«
Ko je to rekel,
jim je pokazal roke in noge.
Ker pa od veselja še niso verjeli
in so se čudili, jim je rekel:
»Imate tukaj kakšno jed?«
Ponudili so mu kos pečene ribe.
Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel.
(Lk 24, 38-43)

Gospod, neizmerno hvaležni smo,
ker smo te spoznali.
Tako dobro in prijetno se počutimo,
kadar živimo, kot nas učiš,
in tako neizmerno boleče,
kadar po enem izmed
tvojih najmanjših
užalimo tebe.
Prosimo te,
pomagaj nam,
da boš rasel v nas
in mi v tebi. Amen.

Ker je Jezus vnel srci učencev iz Emavsa, sta še tisto uro odšla svojim
prijateljem povedat, kaj sta slišala in
videla. Svojega navdušenja nista
mogla ohraniti samo zase. Ko sta
pozno zvečer prispela v Jeruzalem,
sta našla še zbrane enajstere in druge
učence. Pripovedovali so si, kaj so
doživeli; in njihova pripoved je postala izpoved. Samo videti ne zadošča –
treba je tudi dojeti, kaj vidiš. Potem se
lahko vstajenje zgodi pri vsakem
izmed nas. Ko so si učenci medsebojno
pripovedovali, kaj so doživeli, je Vstali
stopil mednje in jim je zaželel mir.

Pričevalska skupnost učencev je lepa
podoba za Cerkev: to je skupnost
ljudi, ki si pripovedujemo in pričujemo, kaj smo doživeli, kaj smo videli
in spoznali. Eni pripovedujejo o osebnih izkušnjah, drugi se sklicujejo na
izkušnje tretjih – kakor učenci v Jeruzalemu. Na svoji poti doživljamo
osebne izkušnje; če nam te odprejo
oči in nam zagori srce, se srečamo z
Vstalim. Za evangelista Luka se vstajenje zgodi takrat, ko se nekaj najgloblje dotakne našega srca, ali kakor
je rekel Paul Tilich, kjer nas nekaj
»resnično zadene«. To so vsakdanje
izkušnje: pogovori, srečanja, pričevanja, kosila, sprehodi, skupno bivanje
in evharistija.
Veliko se pogovarjamo in se srečujemo z ljudmi. Toda pogovor ostaja
pogosto le klepet in naše srečanje le
bežen kontakt z ljudmi. Kjer se
resnično razvije pogovor, kjer pričujemo in drug drugemu odpiramo oči,
kjer ob pogovoru začne goreti srce –
tu se zgodi vstajenje, tu srečamo
tudi Vstalega v podobi enega od svojih
sogovornikov.
Če ljudje pošteno in obenem spoštljivo
in z občutkom pričujejo o tem, kar so
doživeli na svoj poti in kako to sami
razumejo in si razlagajo, je med njimi
prisoten sam Vstali. Njihov pogovor
postane izkušnja vstajenja. Dotikamo
se bistva, nastane vzdušje, v katerem
se začuti prisotnost Boga.
In ti? Kaj bi rad pripovedoval/a ljudem, ki so ti ljubi? Vstajenje bi zate
pomenilo, da slediš temu notranjemu
impulzu, ki te sili, da bi z drugimi
govoril. Ko se boš opogumil/a in po-

vedal/a to, kar ti že dolgo leži na srcu,
boš spoznal/a, kako nastane nov
odnos, kako se lahko srca vnamejo
in kako v tebi govori sam Vstali.
Anselm Grün, Izkusimo velikonočno veselje

ZA NOTRANJI MIR

Gospod, okrepi me z
milostjo svojega
Svetega Duha
in mojo dušo napolni z mirom,
da bom lahko prost
vsakršnega nepotrebnega
strahu in skrbi.
Pomagaj mi,
da si bom vedno želel tisto,
kar je Tebi všeč,
da bo Tvoja volja tudi moja volja.
Osvobodi me vseh mojih
sebičnih želja
in daj, da bom zaradi
Tvoje ljubezni
ostal skrit in neznan temu svetu,
poznan pa le po Tebi.
Ne dovoli, da bi dobro,
ki ga storiš v meni in prek mene,
pripisovali meni,
ampak da bi me poznali le
po moji šibkosti,
vso slavo pa dajali Tebi.
Da se bom tako
iskreno odpovedal
vsakršnemu bahanju,
ki prihaja od sveta,
in bom lahko dihal pravo in trajno
slavo,
ki prihaja le od Tebe.
Amen.
Po: F. Xaviere Cabrini

15.4..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

16.4..

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

7.00 … za + Adelo JESENEK

TOREK * Simon Barsabejski, škof, muč. * Robert, opat * Inocenc, škof
POLZELA 15.30 … za
POLZELA 19.00 … za
… za
… za

18.4..

+
+
+
+

Marijo ŽAGAR (pogrebna)
Rudija TURNŠKA (obl.)
Branka TAMŠETA
Jožefo KORBER

* maš.: J.K., A.Š., A.K.

SREDA * Evzebij, škof * Galdin, škof * Sabina Petrilli, red. ustanoviteljica
POLZELA

19.4..

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.

PONEDELJEK * Bernardka Lurška, devica * Benedikt Jožef Labre
POLZELA

17.4..

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

7.00 … za + Jožefo JELEN in Franca
… za + Milana BASTAŠIČA

* maš.: J.K., V.A.

ČETRTEK * Leon IX., papež * Ekspedit, mučenec
POLZELA 19.00 … za + Rozalijo, Danija (obl.), Rudija VIDMAJERJA
… za + Marijano (obl.) in Lovrenca OGRISA
* maš.:
… po maši: molitev za duhovne poklice

20.4..

J.K., V.A.

PETEK * Teotim (Teo), misijonar, škof * Neža Montepulčanska, redovnica
POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Antona, Marijo, Tomaža STRAŽARJA
… po maši: molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

21.4..

SOBOTA * Anzelm, škof, cerkveni učitelj * Konrad iz Parzhama, redovnik
POLZELA 19.00 … za vse + v družini VEBER

22.4..

NEDELJA

- 4. VELIKONOČNA * DOBREGA PASTIRJA * Hugo, šk.

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Stanka JELENA in Jožefo GUČEK
POLZELA 10.30 … za vse + ROMIHOVE in ŠALAMONOVE
… za blagoslov v družini
CELJE 15.00 … molitvena ura za duhovne poklice (škofijska)
CELJE 16.00 … za duhovne poklice

Nevihte so velikokrat ravno tako potrebne,
kakor so potrebni sončni dnevi.
Brez bojev ni napredka; ga v preteklosti ni bilo in
ga tudi v bodočnosti ne bo!
(Ivan Tavčar)

* maš.: J.K., V.A.

OBVESTILA - VABILA

V četrtek, 19. aprila po večerni maši
(19.30), bo na Polzeli v prostoru pod
župnijsko cerkvijo roditeljski sestanek
za starše letošnjih polzelskih prvoobhajancev.
V soboto, 21. aprila ob 9.30 se bo v
Domu sv. Jožefa Celje pričela delavnica krašenja cerkva – praktični del
(Rok Metličar). Prijave do 19. aprila.
Telefon 0590 73 800; info@jozef.si.
V nedeljo, 22. aprila po maši (10.00),
bo v Andražu roditeljski sestanek za
starše andraških prvoobhajancev.
V nedeljo, 22. aprila bodo krščeni
Patricija B., Ločica, Bor K., Polzela,
Ana O., Ločica.
V nedeljo, 22. aprila ob 16. uri se bo
OPZ Cekinčki udeležil srečanja otroških in mladinskih cerkvenih zborov
v Domu sv. Jožefa Celje.

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

To 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
v Marijini cerkvi v Celju, v nedeljo, 22.
aprila ob 15. uri.
22. aprila bo tudi nedelja
svetniških kandidatov
celjske škofije (duhovnik
Izidor Završnik, mučenec,
1917-1943). Ob 16. uri bo
slovesno somaševanje duhovnikov
celjske škofije, pri katerem bodo sodelovali ministranti in drugi liturgični
sodelavci, zlasti bralci, izredni delivci
obhajila, kandidati za stalne diakone
in molivci MZDP. Prepeval bo stolno
- opatijski mešani pevski zbor.
KONCERT

Mešani pevski zbor
Oljka vabi v soboto, 21. aprila ob 19.30
ZAHVALA
v Kulturni dom na Polzelo na letni
Vsem, ki ste minulo nedeljo v Andražu koncert. Gostje bodo Pihalni kvintet
s pripravo, izvedbo, strežbo, obiskom Sakstet Cecilija, KGD Polzela, Vokalni
ali kako drugače dodali kamenček v kvintet Lastovka, KUD Polzela.
mozaik uspeha pri tradicionalnem
blagoslovu traktoristov, traktorjev ROMANJE
Sledi slédi!
in kmetijske mehanizacije. Hvala voditelju bogoslužja dekanu Damjanu V soboto, 21. aprila, ob 28. obletnici
Ratajcu in seveda vsem donatorjem. ZSKSS, bo skavtsko vseslovensko romanje. Zbrali se bomo v treh Marijinih
Poštenjak je tisti človek, ki svoje pra- svetiščih: na Brezjah, na Ptujski gori
vice meri s svojimi dolžnostmi. (H. L.) in na Sveti gori. Povabljeni tudi starši
in nekdanji člani Združenja. Začetek
SKRB ZA CERKEV
ob 10.30 na nekaj izhodiščih, ker bo
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. pot potekala po manjših skupinah.
Andraž: Čremožnik, Dobrič 16, Maj- Sv. maša bo v vseh treh svetiščih ob
henič, Dobrič 17. Polzela: Polzela I. 17. uri. Lepo vabljeni!

