Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
3. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko so to slišali,
je vse v shodnici zgrabila jeza.
Vstali so, ga vrgli iz mesta
in odvedli na previs hriba,
na katerem je bilo
sezidano njihovo mesto,
da bi ga pahnili v prepad.
On pa je šel sredi med njimi
in je hodil dalje.
(Lk 4,28-30)

Kdor je prežet z ljubeznijo,
je tudi poln upanja in vere.
Zaupa življenju, zaupa Bogu in ljudem.
Ve, da bo njegovo življenje uspelo.
Trdno stoji na realnih tleh.
Tudi razočaranja ga ne morejo iztiriti.
V svoji minljivosti hrepenimo po polni
ljubezni, na katero se lahko zanesemo,
ki nikoli ne mine, ki vse prenese.
In ob tem le slutimo,
da je kočno to samo
Božja ljubezen,
ki vsem človeškim
ljubeznim podarja
to trdnost.
Po; A. Grun,
Vse dobro za vajino ljubezen

"Visoka pesem" ljubezni se sliši, kot
da ni iz tega sveta. Privlačno nam pričara raj, svet neskončnega praznika
brez trpljenja. Po drugi strani pa se
sliši kot posmehovanje – kje na svetu
pa lahko doživimo tako veliko, božansko ljubezen?
Odlomek iz Prvega pisma Korinčanom
se nam ne želi posmehovati. V povezavi s prvim berilom in evangelijem
postane potencial krščanskega načina
življenja jasen – po Jezusu Kristusu
je, z njegovo absolutno ljubeznijo,
prihodnost, ki si je ljudje želijo, že
danes postala resničnost – sreča je

na dosegu roke. In hkrati doživljamo
Kristusovo pot kot nekaj napornega,
težavnega, kot nekaj, čemur grozijo
padci in zavrnitve.

BOŽJI NAČRT

»Preden sem te upodobil
v materinem telesu, sem
te poznal; preden si prišel
"Danes se je to Pismo izpolnilo tako, iz materinega naročja, sem te posvetil,
kakor ste slišali." Da Jezus ne ustreza te postavil za preroka narodom.«
predstavi, ki jo imajo ljudje o njem, Ne samo Jeremija, vsak izmed nas je
da se s temi besedami sklicuje nase Božja zamisel! Rad bi, da bi to vedeli
in da z vso samozavestjo sprejme ta vsi: invalidi, ljudje, ki v življenju niso
položaj, ki mu po njihovem mnenju uspeli, bolniki, zaporniki, brezdomci,
ne pripada, razbesni množico. »Če se otroci, ki so prikrajšani za ljubezen,
naše pričakovane predstave ne uresin- zapuščeni ostareli ljudje, prostitutke,
čijo, se lahko navdušenje v trenutku ljudje z roba družbe, mladi, ki mislijo
spremeni v sovraštvo.
na samomor, premožni ljudje, ki so se
Tako kot Jezus in mnogo prerokov izgubili v kokainu. Vsi ... S stališča
pred njim, tako tudi mi danes doživ- Boga se nihče ne rodi slučajno. Nihče
ljamo zavrnitev in nerazumevanje se ne rodi po pomoti. Nihče se ne rodi
zaman. Za vsakega človeka ima Bog
od ljudi, katerih pričakovanj nismo
pomembno zamisel.
uresničili, ali pa, ker jim zgolj z našimi
dejanji in ravnanjem očitamo njihove Osebna svoboda lahko nasprotuje
napake. Ker moramo računati na od- Božjemu načrtu. Jeremija bi lahko
por, moramo biti pogumni in neus- zavrnil poslanstvo in ne bi hotel biti
trašni kot Jeremija, ter polni ljubezni, prerok. Človeška hudobija in negaki je prisotna v naših besedah in de- tivne okoliščine, ki jih povzroča zlo,
janjih in nas spremlja na naših poteh. lahko omejujejo in zakrivajo veličino
Kako lahko udejanjimo – navkljub in lepoto Božjega načrta. Toda nič
odporu – to, kar smo spoznali za pra- ne more izničiti zamisli Boga, ki nas
je priklical iz niča v življenje.
vilno in pomembno? Iz katerih virov
črpamo moč, če moramo plavati proti Takšni, kakršni smo: omejeni in mintoku? Krščanstvo je vedno aktualno, ljivi, otroci ali ostareli, zdravi ali bolni,
če se ljudje pogumno in z ljubeznijo bogati ali revni, lepi ali grdi, uspešni
spopadajo z vsakodnevnimi težavami, ali neuspešni, zamisel Boga, ki nas je
hkrati pa ostaja obljuba, ki jo na koncu ustvaril, nas dela velike.
lahko da in jo bo izpolnil le Bog.
Povejte to ljudem, ki so izgubili zauIzkušnje absolutne ljubezni na Zemlji panje, ki obupujejo, ki so resignirani:
»Kljub vsemu smo zaklad.« Če je skrit,
ne bomo doživeli. Kljub temu pa brez
je naša naloga, da ga razkrijemo v
prizadevanja zanjo ne moremo biti
vsem njegovem sijaju.
Kristjani.
Po: www.virc.at.

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

NEDELJA

3.P
2.OLZELA
.
17.00

1

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

4.2..

* 4. MED LETOM * Blaž, škof, mučenec * Oskar, škof

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Zdravka, Ljudmilo JEŽOVNIK, vse BRŠEKOVE
+ Janeza in Antonijo DROBEŽ (obl.)
+ Ivanko in Ivana SKAZA
* maš.: J.K., V.A., A.Š.
+ Aleksandra KERSTEINA
+ Ivana DROFENIKA (obl.)
+ Jožico VAŠL (obl.)
+ Marijo BOGMÉ
* maš.: J.K., V.A., A.Š., S.P.

PONEDELJEK

* Jožef Leoniški, kapucin, misijonar

… v dober namen
5.2..

TOREK

* Agata, devica, mučenka * Ingenuin (Geno), škof

POLZELA 17.00 … za vse rajne in žive ZAGORIČNIKOVE
… po namenu: 'naj se zgodi božja volja'
6.2..

SREDA

* maš.: J.K., A.Š.

* Pavel Miki, duhovnik, in drugi japonski mučenci

POLZELA 7.00 … za + Rozalijo KORBER in Andreja
ANDRAŽ 15.00 … za + Ivana ČREMOŽNIKA (pogrebna)
7.2..

ČETRTEK

* Nivard, redovnik * Rihard, kralj * Rozalija Rendu

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Cvetko (obl) in Baltazarja DEDIČA
… za + Antonijo HRAŠAR
* maš.: J.K., V.A.
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim
8.2..

PETEK

* Hieronim Emilijani, red. ustanovitelj * Prešernov dan

POLZELA 17.00 … za + Agico DOBRIŠEK (30. dan) in Marinko RIBIČ
… za + Stanka PODBREGARJA (obl.)
* maš.: J.K., V.A.
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
9.2..

SOBOTA

* Apolonija (Polona), devica, mučenka * Nikefor, laik, muč.

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za
10.2..
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+

Ivana SATLERJA (obl.), Hano, Alojza MAKA
Apolonijo ČRETNIK in vse ČRETNIKOVE
Jožefa ZAGORIČNIKA (1. obl.)
Frančiško ZUPAN (1. obl.)
maš.: J.K., G.B., M.G.

* 5. MED LETOM * Sholastika, dev., redovnica

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Andreja KUŽNIKA (obl.) in vse TRAVNIKOVE
srečno operacijo
* maš.: J.K., A.Š.
+ Julijano BOGOŽALEC (30. dan)
+ Ano VONČINA in 2 Franca
+ Franca in Ivanko DROBEŽ
* maš.: J.K., V.A., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2019 SLOVENIJA

FEBRUAR: Da bi velikodušV torek, 5. februarja, od 16. - 19. ure,
no
sprejeli žrtve trgovanja
bo v Domu sv. Jožef priprava staršev
z
ljudmi,
prisilne
prostitucije in nasilja.
in botrov na krst otroka. Je pa to tudi
»Katoliška
Cerkev
ima namen posrepriložnost za poglobitev zavesti o
dovati v vseh fazah trgovine z ljudmi:
pomembnosti in svetega krsta.
želi jih obvarovati pred prevarami in
V sredo, 6. februarja, od 9. uri bo reko- zavajanjem; želi jih najti in osvoboditi,
lekcija duhovnikov dekanije Žalec. ko so zasužnjeni. Želi jim pomagati po
Župnijska pisarna bo zato zaprta.
tem, ko so osvobojeni. Pogosto osebe,
ki so bile prevarane in so z njimi grdo
V četrtek, 7. februarja ob 19. uri bo ravnali, ne morejo več zaupati drugim.
srečanje zakonske skupine Jeruzalem. To je ključ. Da bi mogli mladi preko
bližine, prijateljstva pomagati, da bi
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
tisti, ki so bili žrtve suženjstva, trgoV četrtek, 7. februarja, ob 18. uri bo vine z ljudmi, ponovno najti zaupanje,
v Domu krajanov Andraž osrednja prijateljstvo, varnost v človeških odnoproslava Občine Polzela ob Prešerno- sih.«
vem dnevu, slovenskem kulturnem
PRENOVLJENA DRUŽINA
prazniku.
V nedeljo, 3. februarja, bo izšla preSEMINAR, IZOBRAŽEVANJE
novljena Družina, ki bo obogatena z
V soboto, 9. februarja, od 9.30 do 13. novimi vsebinami in sodobnejšo poure, bo v Domu sv. Jožefa Celje semi- dobo. Na voljo bodo naročilnice, ki
nar za organiste in pevovodje: 'Vo- vam bodo omogočile prejemanje treh
denje ljudskega petja'. Seminar bosta številk tednika brezplačno. Naročniki
vodila organist in solist Primož Krt, bodo ob tem prejeli še priložnostno
ter lazarist Jože Planinšek. Udeležba darilo, kuharsko knjižico.
je brezplačna (prostovoljni prispevki).
Prijave na telefon 059-073-800 ali RAZNO
preko e-pošte info@jozef.si.
15. in 16. februarja bosta na katoliških
V soboto, 9. februarja dopoldne bo gimnazijah informativna dneva.

pri salezijancih v Celju 3. animatorsko RAZNO
izobraževanje, ki bo trajalo približno
Andraž: Prvo in drugo nedeljo v feb3 ure. Srečanja se nadgrajujejo, a se
ruarju bodo tudi letos ključarji zbirali
lahko pridružite kadarkoli.
prispevke za uporabo klopi v cerkvi.
Višina prispevka naj ostane enaka
SKRB ZA CERKEV
kot prejšnja leta. Že v naprej hvala!
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jelen, Andraž 6, Jelen, Andraž Izdajatelj: Župniji Sv. Andraž nad Polzelo
6/a, Jelen, Andraž 6/b. Polzela: Založe. in Polzela. Odgovarja: Jože Kovačec, žpk.

