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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je nehal govoriti,
je rekel Simonu:
»Odrini na globoko in
vrzite svoje mreže na lov!«
Simon se je oglasil in mu rekel:
»Učenik, vso noč smo se trudili,
pa nismo nič ujeli;
toda na tvojo besedo
bom vrgel mreže.«
In ko so to storili,
so zajeli veliko množino rib,
da so se njih mreže trgale.
(Lk 5,4-6)

Jezusovi učenci – ribiči so bili dovzetni
za novosti, zato so vrgli mrežo celo
podnevi, proti vsem ribiškim pravilom.
Zaupali so Jezusu in uspelo jim je.
Ulov je bil velik ...
Smo tudi mi kot ribiči
pripravljeni slediti Jezusu,
zanj trpeti in delati,
kar bo hotel,
pa čeprav nam še
zdaleč ne bo jasno,
kaj bo to in kako
se bo končalo?
Uvodi pri nedeljskih
sv. mašah - leto C

Peter se je kar spoznal na ribištvo.
Podvomil pa je, da je to področje domače tudi Jezusu, saj mu je ta sredi
belega dne svetoval, naj odrine na
globoko in vrže mreže. Tega ne bi
storil noben izkušen ribič. Zato je
Jezusovo naročilo sicer izpolnil, a z
jasnim pridržkom: 'Na tvojo besedo.'
Potihoma si je mislil: Če se bo tu kdo
osmešil, ne bom jaz tisti.
Podoba pa se je kaj kmalu spremenila.
Nihče ni bil osmešen. Peter pa se je
hudo zresnil. Mreže so bile v hipu
polne rib. Česa takega ribištva vajeni
Simon še ni doživel. Zaslutil je, da mora

biti tu na delu višja sila, ki presega
njegova ribiška izkustva.
Jezus je v tem primeru zares obšel
naravne zakonitosti ribištva. Nobenega zagotovila ni dal, da bo tako delal
vedno. Izkustvo kaže nasprotno – kaj
takega se zgodi zelo poredko. Dogodek
na jezeru nam hoče povedati, da ima
Jezus morje, mreže in ribe v svoji oblasti. Ni odgovoren nam, kdaj, kje in
kako bo s to oblastjo razpolagal. Gotovo pa je, da bo nagrajen vsakdo, ki
bo mogel reči, da se je vso noč trudil.

SLUŽBA APOSTOLOV

YOUCAT – katekizem za
mlade: Čemu je Jezus
poklical apostole?

Jezus je imel ob sebi velik
krog učencev, može in žene. Iz tega
kroga je izbral dvanajst mož, ki jih je
imenoval »apostoli« (Lk 6,12–16).
Apostole je posebej poučeval in jim
zaupal različne naloge: »Poslal jih je
oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat
bolnike« (Lk 9,1–2). K zadnji večerji
je Jezus vzel dvanajstere apostole in
Petra je ob tem dogodku obšla groza. jim naročil: »To delajte v moj spomin«
Začutil je bližino svetega. Čeprav mu (Lk 22,19). (KKC 551–553, 567)
Jezus ni ničesar očital, je nenadoma
Apostoli so postali priče Jezusovega
prepoznal v sebi takšnega grešnika,
vstajenja in zanesljivi poroki njegove
da je čutil dolžnost to javno povedati.
resničnosti. Po Jezusovi smrti so naPred tem ni bil nič manj grešen, a mu
daljevali njegovo poslanstvo. Izbrali
je bila grešnost prikrita. Ko pa je ob
so naslednike za svojo službo: škofe.
čudežnem ribolovu žarek Božje luči
Nasledniki apostolov še danes izpolposijal v njegovo notranjost, je spoznal
njujejo pooblastilo, ki jim ga je dal
vso bedo svoje duše. Skril bi se, bežal
Jezus: vodijo in učijo ter obhajajo
bi, a kam. Zato je prosil Jezusa, naj gre
bogoslužje. Povezanost apostolov je
On proč. Božja svetost in človekova
postala temelj edinosti Cerkve. Med
grešnost pa ne spadata skupaj. To je
dvanajsterimi je bil še in še opažen
vedel tudi Jezus. Ni šel proč in tudi
Peter, ki mu je Jezus podelil posebno
Petra ni odslovil. Poskrbel pa je, da
veljavo: »Ti si Peter (skala) in na tej
se je zgodilo nekaj drugega. V trenutku,
skali bom sezidal svojo Cerkev« (Mt
ko je Peter grešnost priznal, je ni bilo
16,18). Iz posebnega Petrovega poloveč. Odstranila jo je ista Jezusova moč,
žaja med apostoli je nastala papeška
ki je napolnila Petrovo mrežo z ribami.
služba.
Peter je postal usposobljen drugačnega ribištva: postal bo ribič ljudi.
Vsakemu človeku na svetu
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo je Bog določil posebno mesto
in posebno poslanstvo.
Zavedati se mora
Trudimo se za ponižnost, kajti kolikor svoje odgovornosti, s tem pa
dostojanstva in spoštovanja.
bolj bo kdo ponižen, toliko bolj bo
dobrohoten do bližnjega. (sv. Vincencij P.)
(Tomaš Špidlik)
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* 5. MED LETOM * Sholastika, dev., redovnica

POLZELA 7.00; ANDRAŽ 9.00; POLZELA 10.30
POLZELA 15.30 … za + Jožefo ZAVRŠNIK (ob pogrebu)
11.2..

PONEDELJEK
POLZELA

12.2..

13.2..

7.00 … za + Marijo JOŠOVC in Anico MAROVT
… za + Marijo CIZEJ

* CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT * Evlalija, muč
POLZELA 7.00 … za + Marico RIBIČ (30. dan)
POLZELA 17.00 … za + Karla, Marijo in Alojza KRAŠOVIC
… za + Franca PREŠIČKA (30. dan)
… za + Lucijo VODOVNIK (30. dan)
* maš.:

A.Š., J.K., V.A.

SREDA

* CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT * Jordan Saški, red.
17.00 … za + Venčeslava VAŠLA in Vinka TRANTURA
… za + Marijo in Martina HRUŠOVARJA (obl.)
… za + Brigito TANJŠEK (obl.)
* maš.: D.S.,

ČETRTEK
POLZELA
POLZELA
POLZELA
ANDRAŽ

16.30
17.00
17.30
18.00

15.2..

PETEK

16.2..

SOBOTA

…
…
…
…

J.K., A.Š.

* Valentin (Zdravko), duhovnik, mučenec
adoracija pred Najsvetejšim
za + Rajmunda ZADRAVCA (30. dan)
molitev za duhovne poklice
za + Ivana ČREMOŽNIKA (8. dan)

* Klavdij, redovnik * Georgija (Jurka), devica * Sigefrid, šk.
POLZELA 17.00 … za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo
… za + Ivana PAINKRETA (1. obl.) in Terezijo
… za + Alenko TAVČER JEŽOVNIK (1. obl.)
… za + Roberta LEKŠETA
* maš.: J.K., V.A., A.Š., G.B.
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
* Julijana Koprska, mučenka * Onezim, škof, mučenec

POLZELA 17.00 … za + Minko in Ladka KOŠEC
… za + Alojza GLAVNIKA
17.2..

* maš.: J.K., A.Š.

TOREK

POLZELA

14.2..

* Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

maš.: J.K., G.B.

* 6. MED LETOM * Sedem ustanoviteljev reda servitov

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Fortunata BRŠEKA
+ Branko ZABUKOVNIK (obl.), Frančiško, Maksa Z.
+ Antona (o.), Ivano OGRAJENŠEK, Srečka, starše BRINOVŠEK
+ Sebastijana JELENA (30. dan)
mamo Anđelo TRSTENJAK (90. jubilej), + očeta Štefana,
+ starše HERCEG, sorodnike * J.K., A.Š., V.A., M.G., G.B.
10.30 … za + Vinka, vse HRIBERNIKOVE in BOVHATOVE
… za + Jožefo ZAVRŠNIK (8. dan)
… za + Marijo ŽGANK
* maš.: J.K., A.Š., V.A.

CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT - POLZELA
TOREK, 12. februarja:
7.00 .......................... maša
8.00 - 9.00 ............ molitvena ura:
9.00 - 10.00 ............ molitvena ura:
10.00 - 11.00 ............ molitvena ura:
11.00 - 12.00 ............ adoracija v tišini:
15.00 - 16.00 ............ molitev, spoved:
16.00 - 16.30 ............ blagoslov s SRT:
16.30 - 17.00 ............ molitev:
17.00 .......................... maša

g. Mirko Škoflek, dekan
Podvin pri Polzeli
Polzela - okolica
Breg pri Polzeli
vsi
veroučenci (spovedovanje)
veroučenci (1.2.r., (spoved.)
vsi (predmolivka) (spoved.)
g. Anton Šeruga

SREDA, 13. februarja:
9.00 - 10.00 ............ molitvena ura:
10.00 - 11.00 ............ molitvena ura:
11.00 - 12.00 ............ molitvena ura:
13.00 - 14.00 ............ molitev brevirja:
14.00 - 15.00 ............ adoracija v tišini:
15.00 - 16.00 ............ molitev:
16.00 - 17.00 ............ molitvena ura:
17.00 .......................... maša, zaključek:

Založe
Orova vas
Polzela - center
vsi
vsi (spoved)
sodelavci Karitas (spoved.)
Ločica ob Savinji
g. Drago Svetko

OBVESTILA - VABILA

Potrebujemo tvojega
Kruha, Gospod, evharističnega Kruha, ki
nam bo dal moči za nadaljevanje naših poti.
Gospod, v sv. obhajilu
nas krepčaj s svojim
Rešnjim Telesom, da
se bomo pogumneje
spopadali s težavami
in se varovali vsega
hudega. Gospod, danes
te prosimo, daj nam
ljubezni in spoštovanja do tega kruha, tebe,
ki se daješ za vse; daj,
da bomo v tebi eno
telo in ena duša.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV

Od te nedelje, 10. februarja, do petka, Na god Lurške Matere Božje, 11. febru15. februarja, bo v Celju potekal kate- arja, obhajamo svetovni dan bolnikov.
hetski simpozij: »Krst - moč v nemoči.« Osrednja slovesnost bo na Brezjah.
Mašo za bolne in ostarele ob 10. uri bo
V torek, 12. februarja, z mašo ob 7. uri daroval škof Anton Jamnik.
bomo pričeli prvi dan celodnevnega
češčenja SRT v polzelski župniji. Od DUHOVNE VAJE
15. do 17. ure priložnost za spoved. Od ponedeljka, 18., do torka, 19. febZaključek z mašo ob 17. uri.
ruarja, bodo v Domu sv. Jožefa v Celju
duhovne vaje za ministrante in pevce
V sredo, 13. februarja, bo drugi dan otroških cerkvenih pevskih zborov.
celodnevnega češčenja SRT. Ob 17. Začetek ob 9.30, sklep s kosilom. Vodil
uri bo zaključek z litanijami in blago- jih bo Rok Žlender, bogoslovec. Prislovom z Najsvetejšim.
jave do 16. februarja.
V četrtek, 14. februarja ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.
SKRB ZA CERKEV

TEČAJA - DOM SV. JOŽEFA CELJE

V soboto, 16. februarja, od 9.30 - 13.00
tečaj za bralce beril. Voditelj: Jože Planinšek. Prijave do 14. februarja.

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Čretnik, Andraž 51, Čretnik, V soboto, 16. februarja, od 9.30 -13.00
Andraž 53/b, Oder, Andraž 53/a. tečaj dela na sejah ŽPS. Voditelja: dr.
Tanja Ozvatič in Jure Levart. Prijava.
Polzela: Založe.

