Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
24. februar
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Vi pa ljubíte svoje sovražnike.
Delajte dobro in posojajte,
ne da bi za to kaj pričakovali.
In vaše plačilo bo veliko
in boste sinovi Najvišjega,
kajti on je dober tudi do
nehvaležnih in hudobnih.
Bodite usmiljeni,
kakor je usmiljen tudi vaš Oče!
(Lk 6,35.36)

Gospod, hvala ti za vse prijatelje,
za vse, ki nas imajo radi.
Hvala pa tudi za tiste,
ki nas ne marajo.
Pomagaj nam, da bomo zmogli
zanje iskreno moliti, da bodo v nas
prepoznali tvoj usmiljeni obraz.
Daj nam moči,
da nas njihova
sovražnost do nas
ne prestraši in
da bomo zmogli
kljub vsemu
zanje delati
dobro.
Po; Uvodi pri nedeljskih
In prazničnih sv. mašah – leto C

»Potrpežljiv in usmiljen« je besedni
par, ki se pogosto pojavi v Stari zavezi,
da opiše Božjo naravo. Njegovo usmiljeno bitje se oprijemljivo odraža
v tolikih dejanjih odrešenjske zgodovine, kjer dobrota prevlada nad kaznovanjem in uničenjem. Na poseben
način tudi psalmi izpostavijo to veličastno Božje delovanje: »On odpušča
vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje
bolezni, iz jame rešuje tvoje življenje,
krona te z dobroto in usmiljenjem«
(Ps 103,3-4). Božje usmiljenje ni nekaj
zamišljenega, ampak je oprijemljiva
resničnost, s katero razodeva svojo

ljubezen, ki je kakor očetova ali materina, ko sta iz globine srca ganjena ob
svojem otroku. Prihaja iz notranjosti
kot globoko naravno čutenje, ki ga
sestavljajo nežnost in sočutje, prizanesljivost in odpuščanje.

DOBROTLJIVOST

Dajajte in se vam bo dalo;
dobro, potlačeno, potreseno
in zvrhano mero vam bodo
nasuli v naročje. S kakršno
mero namreč merite, s takšno se vam
V evangeliju beremo: »Bodite usmil- bo odmerilo. Lk 6,38
jeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!«
(Lk 6,36). Ta življenjski program je Vzemite prazen kozarec. Napolnite ga
zahteven in obenem bogat z veseljem s pšeničnim zrnjem. Se vam zdi poln?
in mirom. Da bi bili sposobni usmil- Potlačite zrnje z roko. Ste videli? Še
jenja, moramo torej najprej prisluh- je prostor. Dodajte pšenico.
niti Božji besedi. To pomeni, da je »Tako. Zdaj ne gre notri nič več!«
treba ponovno odkriti vrednost tihote Bomo videli. Močno potresite.
za premišljevanje Besede, ki nas na- Poglejte! Pšenica se je sesedla in
govarja. Na ta način je mogoče zreti kozarec ni več poln. »Pa res!«
Božje usmiljenje in si ga privzeti za Dobro. Zdaj spet dodajte pšenico.
Ne, ne samo polno do roba, ampak
življenjski slog.
»Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obso- zvrhano, s kupčkom zrnja nad robom.
jajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte
in vam bo odpuščeno« (Lk 6,37). Če
nočemo pasti v Božjo sodbo, ne smemo
postati sodniki svojih bratov. Ljudje
se namreč s svojo sodbo ustavijo na
površju, medtem ko Oče vidi v globino.
Koliko hudega povzročijo besede, ko
jih podžigata ljubosumje in zavist!
Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven,
je isto, kot da bi ga postavili v slabo
luč, umazali njegov ugled in ga pustili
v zobeh opravljanja. Ne soditi in ne
obsojati pa pomeni, da znamo nabrati,
kar je dobrega v vsakem človeku, in
ne dopustiti, da bi moral ta trpeti zaradi naše pristranske sodbe ali zaradi
našega domišljanja, da vse vemo.

Tako nam poplačuje Bog. Ne daje
nam tega, kar je prav, ne škili od
strani na tehtnico, kakor to počnejo
kakšni skopuški trgovci. Da in še
navrže in nič ne varčuje.
V tolažbo nam je, da se Bog tako
obnaša do nas.

Toda Bog ne ravna tako z nami, če
ga prosimo v molitvah, če hodimo k
maši in gremo k obhajilu, če mu
prižgemo kakšno lepo debelo svečo,
če vsak mesec obiščemo kakšen
romarski kraj, če se vpišemo k
skavtom ali se vključimo v kakšno
gibanje, če smo člani župnijskega
pastoralnega sveta. Z nami tako
ravna, če mi tako ravnamo z
Bodimo velikodušni do vseh, vedoč, drugimi. Če pa smo do drugih
da tudi Bog velikodušno deli svojo skopuški ali celo goljufamo pri
naklonjenost vsem nam.
merjenju ...
Po: papež Frančiške – radio. Ognjise.si

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj
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* Valburga, opatinja * Terazij, carigr. patriarh
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SREDA

* Aleksander (Branko)), škof * Porfirij, puščavnik
POLZELA 17.00 … za + Majo MOŽINA (obl.) in stare starše ZALOŽNIK
… za + Radota TROBINA in sorodnike
* maš.: J.K., K.C.
* Gabrijel ŽMB, redovnik * Bazilij in Prokopij, redovnika

POLZELA 7.00 … za + Ivana KUDRA (obl.)
ŠENEK 10.00 … v dober namen
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* Roman, opat * Hilarij (Radovan), papež * Osvald
17.00 … za + Vita in vse BIBIČEVE
… za + Jožeta ZBIČAJNIKA
… za + Milana VASLETA
* maš.: J.K., D.Ž., S.C.
17.30 … molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim

PETEK

* Albin (Zorko), škof * Evdozija, mučenka * Feliks III., papež

ANDRAŽ 16.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
ANDRAŽ 17.00 … za + Martina SMREKARJA, starše SMREKAR, Albina JANCA
… v čast Srcu Jezusovemu in + Julko GOLOB
… za + Ivana ČREMOŽNIKA (30. dan)
* maš.: J.K., D.Ž., K.C.
POLZELA 17.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 18.00 … za + Draga LUBEJA (8. dan)
… za + Marjana MEŠIČA (8. dan)
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., D.Ž., K.C.

SOBOTA

* Neža (Agnes) Praška, klarisa, opatinja * Angela od Križa
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Zvonka TURNŠKA (obl.) in ostale
Avgusta in Leopoldino PLASKAN
Franca ŽURBIJA in ostale
Jurija SLATINJEKA
* maš.:

J.K., G.B., S.C., Š.D.

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Pavla, Antonijo MAVER (obl.), strica Antona, teto Marjanco
… za + Apolonijo in Ivana JELENA, ter vse PRDEŽEVE
… za + mamo Amalijo BLAGOTINŠEK
… v dober namen
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž., G.B.
10.30 … za + Antona, Alojza, Ano, Fridota in Vero KOLAR
… za + Terezijo (obl.) in Mirka FAJDIGA
… za + Franca in Katarino POLAK
… za + Jožeta in Marijo ROJNIK
* maš.: J.K., G.B., A.Š., D.Ž.

OBVESTILA - VABILA

KONCERT

V ponedeljek, 25. februarja, ob 19. uri Dom sv. Jožef Celje vabi na koncert iz
bo v andraškem župnišču sestanek sklopa Glasba na hribu. Nastopil bo
članov ŽGS Andraž.
priznani mojster orgel in klavirja,
prof. Dalibor Miklavčič iz Akademije
V torek, 26. februarja, ob 19. uri bo v za glasbo Univerze v Ljubljani, s proDomu sv. Jožefa Celje predavanje o gramom improvizacij iz različnih obosnovah naše vere, Desetih Božjih za- dobij. Koncert bo v petek, 1. marca,
povedih: »Posvečuj Gospodov dan!« ob 19. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje.
V sredo, 27. februarja, ob 18. uri bo v Vstop prost.
graščini Novi Klošter duhovna obnova ROMANJE
za ženske. Program: 18.00 duhovno
branje; 18.20 premišljevalna molitev, Župnija Šempeter v Savinjski dolini
ki jo vodi g. Feliu Torra; 18.50 spra- in Aritours vabita na romanje v Sveto
ševanje vesti, spoved; 19.00 sv. maša. deželo – Izrael in Palestina. Od 17. do
24. oktobra. Duhovni vodja g. Mirko
V petek, 1. marca se spremeni ura za Škoflek. Cena 1090 (1190) €. Prijave
začetek večernih maš. Uro pozneje kot v župnišču do zasedbe mest.
doslej: Andraž 17.00, Polzela 18.00.
V soboto, 2. marca, od 9.30 do 16.00 bo
v Domu sv. Jožefa v Celju seminar za
organiste: 'orgelska improvizacija'.
Voditelj bo: prof. Dalibor Miklavčič.
Prijave do 28. februarja 059-073-800.

OKROGLE OBLETNICE V 2019

360-letnica: Nad samostanom Novi
klošter je bila 1659 zgrajena cerkev
sv. Dominika. Na griču samostanskega
vinograda severovzhodno od samostana jo je zgradil prior Dominik MosV ponedeljek, 4. marca, ob 19.30 uri kon. 1745 je pogorela. Danes je vidnih
bo v Domu II. slovenskega tabora v še nekaj ruševin.
Žalcu 23. tradicionalni dobrodelni
300-letnica: Cerkev sv. Marjete na
koncert Karitas Petrovče "Z roko v
Polzeli je bila leta 1719 barokizirana.
roki". Vstopnice po 12 eur dobite v
Ladjo so dvignili za 2,5 m in jo času
zakristiji. Prijazno vabljeni!
primerno obokali. Zvonik so dvignili
za eno etažo in ga baročno ostrešili.
PSMM 2019 SLOVENIJA
Dvignili so tudi stranski kapelici.
MAREC: Da bi preganjane krščanske
skupnosti, čutile Kristusovo bližino 265-letnica: 23. 8. 1754 je bila sklenin dosegle spoštovanje svojih pravic. jena pogodba o delitvi premoženja
med Šenekom in Komendo. S to poSKRB ZA CERKEV
godbo so bili podani in dogovorjeni
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. vsi pogoji za gradnjo cerkve na Gori
Andraž: Ožir, Andraž 92, Rebernik, Oljki.
Andraž 95. Polzela: Breg pri Polzeli.
(Več drugič)

