Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
3. marec
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Ni dobrega drevesa,
ki bi rodilo slab sad,
in spet ne slabega drevesa,
ki bi rodilo dober sad.
Vsako drevo namreč spoznamo
po njegovem sadu.
Smokev ne obiramo s trnja in
grozdja ne trgamo z robidovja.
Dober človek prinaša iz dobrega
zaklada svojega srca dobro,
hudoben pa iz hudobnega húdo;
iz preobilja srca govorijo
namreč njegova usta.«
(Lk 6,43-45) Jezus človeka primerja z drevesom.

Sad nezmotljivo razodeva vrsto, sorto
in kakovost drevesa. Nekaj podobnega
je s človekom: njegove besede so izraz
Gospod, naj naša usta vselej govorijo in sad njegove notranjosti, njegovega
resnico, ki jo rodijo naše misli; srca. Besede so tolmač in ogledalo
naj s svojim življenjem pričujemo, duše.
da smo kristjani – Razlika med drevesi in človekom je
da bodo tudi za med drugim v tem, da drevo ne more
nas lahko veljale varati z videzom. Človek pa lahko
te Jezusove besede: svojo notranjost zakrinka in skrije
»Iz tega, česar za lažnive besede. Za zlato besedo
je polno srce, se često skriva železno srce, pravi
govorijo usta.« pregovor.
Po; Uvodi pri nedeljskih Človek z besedo sebe ne le razodeva,
In prazničnih sv. mašah – leto C ampak po njej sebe tudi daje. Seveda

to velja za dobro besedo. Z njo razdaja
svojo dobrohotnost, ljubezen, postrežljivost in pomoč. »Večkrat človek ne
potrebuje druge postrežbe kakor dobro besedo,« piše prof. Anton Trstenjak
v svoji knjig Skozi prizmo besede, in
nadaljuje: »Dobra beseda je najboljša
postrežba, ki jo moremo dati gostu.
Vselej mu dobro de, če jo dobi. Dobra
beseda gosta spremlja še na poti domov. Morda celo več dni in tednov od
nje živi.« Slovenski pregovor pa to
samo potrjuje: Beseda, ki pride od
srca, ogreje tri zime.
Drevo se spozna po sadu. Še bolj kot
besede pa so sadovi naše notranjosti
naša dejanja. Dejanja so kot sadovi,
besede so le kot listje na našem drevesu.
Če Jezus pravi, da dobro drevo rodi
dober sad, da smokev ne obiramo s
trnja in grozdja ne trgamo z robidovja,
najbrž hoče reči, da naša dejanja kažejo na nekaj globljega v nas. Razodevajo
našo osnovno življenjsko usmerjenost,
temeljno odločitev in stališče, korenino, ki daje kakovost in vrednost vsem
dejanjem. Ta notranja drža je nadvse
pomembna, saj gre za to, čemu sem
se zapisal, za katero glavno vrednoto
ali nevrednoto sem se opredelil: za
dobro ali zlo, za ljubezen ali sovraštvo
in sebičnost, za Boga ali proti Bogu.
Gre za to, česa je »polno srce«, kakšna
je »zakladnica srca«, dobra ali pokvarjena.
Po: TV Slovenija – Ozare, 1989

Starši, vaši otroci si od vas želijo
en samcat zaklad – vaše srce!
(sv. Janez Bosko)

POSTNE AKCIJE
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Vsak korak šteje! Pridružite
se Preventivni akciji 40 dni
brez alkohola!
Doma si želimo lepih odnosov, zdravja
in pravega veselja v družinah. Opijanjanje uničuje naše skupnosti, povzroča
zasvojenost, revščino, nasilje in trpljenje, še posebej otrok.
Na cesti bi radi varno prišli na cilj in
pri tem ne ogrožali drugih. Vsakršno
pitje alkoholnih pijač v prometu, kar
velja za voznike, kolesarje in pešce,
je smrtno nevarno in lahko ubija. Kar
tretjini vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom botruje alkohol.
V službi in pri delu je potrebno, da
smo zbrani in razsodni. Alkohol otopi
delovanje možganov. Z napačnim ravnanjem lahko poškodujemo sebe in
druge.
V družbi skupaj oblikujemo navade
in sprejemljive vzorce. Zato bodimo
zgled zmernosti, še posebej mladim
in otrokom. Zmanjšajmo toleranco do
opijanjanja ter odklanjajmo spodbujanje pitja in vsiljivo ponujanje alkoholnih pijač.
Sodelujete lahko sami, z družino, kot
skupina, društvo ali ustanova. V akciji
sodelujejo tudi Zavod varna pot, Zavod
Vse bo v redu, Projekt Sporočilo v steklenici, Žarek upanja, NIJZ – Projekt
SOPA.si, Društvo Abstinent in Zveza
paraplegikov Slovenije.
Odločitev za sodelovanje lahko potrdite na www.brezalkohola.si in na
Facebooku.

3.3..

NEDELJA
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POLZELA

4.3..

PONEDELJEK
POLZELA

5.3..

POLZELA 10.30

* Kazimir, poljski kraljevič * Lucij I., papež

7.00 … v dober namen
* Hadrijan (Jadran), mučenec * Olivija (Livija), mučenka
18.00 … za + Faniko in Jožeta ZAGORIČNIKA
… za + Marijo in Albina TERČAKA
* maš.: J.K., K.C.

6.3..

SREDA

7.3..

ČETRTEK

++ Pepelnica * Fridolin, opat * Koleta (Nika), redovnica
POLZELA 7.00 … križev pot
POLZELA 7.30 … za + Jožefo ZAVRŠNIK (30. dan) pepelenje
ANDRAŽ 17.00 … križev pot
ANDRAŽ 17.30 … za vse + andraške farane pepelenje
POLZELA 18.00 … za + Jožeta KORŽETA (obl.)
* Perpetua in Felicita, mučenki * Pavel, škof
POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Ano LAPUH (obl.) in Marjana
… za + Matija TURNŠKA (obl.)
* maš.:
POLZELA 18.30 … molitev za duhovne poklice

J.K., D.Ž.

PETEK
ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

9.3..

9.00

TOREK
POLZELA

8.3..

* 8. MED LETOM * Kunigunda, kraljica

7.00 ANDRAŽ

+ Janez od Boga, red. ustanovitelj * Beata (Blaženka), muč.
16.30 … križev pot
17.00 … za + Rafka ZABUKOVNIKA (obl.) in Silvo
17.30 … križev pot
18.00 … za + Agato in Andreja RAZGORŠKA
… za + Marijo KRT (obl.)
… za + Vero ŠPILER
* maš.: J.K., D.Ž., K.C.
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA

* Frančiška Rimska, redovnica * Bruno Kverfurtski, škof

POLZELA 18.00 … za + Marijo, Martina STEINER JA, vse GROBELŠEKOVE
… za + Frančiško in Ivana DOBOVIČNIKA * maš.: J.K., S.C.
10.3..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* 1. POSTNA * 40 mučencev iz Armenije

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Frančiško, Franca in Janeza FURLANDA
+ Janka PRAPROTNIKA
+ Zvoneta OŽIRJA
+ Stanka BUKOVCA
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž., S.C.
+ Mihaela KOTNIKA in Angelo VIDMAJER (obl.)
+ Franca URATNIKA in vse TOMAŽEVE
+ Dragico TURKUŠ in starše KUKEC (obl.)
+ Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA
+ Marijo GRADIČ (obl.)
* maš.: J.K., G.B., A.Š., D.Ž., S.C.

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 4. marca, ob 19.30 uri
bo v Domu II. slovenskega tabora v
Žalcu 23. tradicionalni dobrodelni
koncert Karitas Petrovče "Z roko v
roki". Vstopnice po 12 eur dobite v
zakristiji. Prijazno vabljeni!

KLARIN DAN MLADIH

Od petka, 8. marca zvečer, do sobote,
9. marca bo pri klarisah v Nazarjah
26. Klarin dan mladih: 'Utihni in išči
Boga, ki živi v tvojem srcu!'
TEČAJ

V soboto, 9. marca, 9.30-13. ure bo pri
V torek, 5. marca, ob 19. uri bo v sejni sv. Jožefu v Celju praktično usmerjeno
sobi polzelskega župnišča sestanek srečanje, tečaj za vse, ki se kot župniki,
članov ŽGS Polzela.
ključarji, cerkovniki, člani gospodarskih svetov srečujete z vzdrževanjem
V sredo, 6. marca, bomo pričeli štiriin obnovo cerkva. Razmišljali bomo
desetdnevni postni čas. Ob 7. uri bo
o sporočilu arhitekture in umetnosti
na Polzeli pobožnost križevega pota
za današnji trenutek, o našem odnosu
in maša s pepelenjem. V Andražu bo
do vsega tega, hkrati pa se seznanili
križev pot ob 17. uri, po njem maša in
tudi s čisto praktičnimi primeri. (Sopepelenje. Ob 18. uri pa še ena maša
delovali bodo: Silvester Gaberšček,
in pepelenje na Polzeli.
Aleš Plevčak, Matija Plevnik, Andrej
V četrtek, 7. marca, ob 19. uri bo sre- Grobelnik, Jože Planinšek CM. Prijave
čanje zakonske skupine 'Jeruzalem'. do 7. marca.
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V petek, 8. marca, ob 16.30 v Andražu POSTNA SPODBUDA
in ob 17.30 na Polzeli, bosta pobožnos- Škofijska Karitas Celje je izdelala poti križevega pota. V obeh župnijah v sebne kocke kot spodbudo pri molitvi
nadaljevanju tudi maša.
Angelovega češčenja. Spomni nas vsak
V soboto, 9. marca, s pričetkom ob 10. dan na nekoga, ki nam "gre na jetra".

Druga verzija kocke pa je nabiralnik, v
katerega dajemo darove kot skromno
odpoved svojim malim običajnim razvadam: žvečilki, cigareti, bombonu,
kozarcu vina ali žganja, kavici ... Tako
zbrana sredstva lahko družina ali skupina, ki se bo odločila za sodelovanje,
nameni domači Župnijski Karitas oz.
družini, ostarelemu, bolnemu otroku.
SKRB ZA CERKEV
Tudi če se zbere zelo malo, bo morda
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. dovolj za vrtnico ali voščilnico, s kaAndraž: Cevzar, Andraž 56, Hudo- tero bomo nekoga, ki je osamljen in
breznik, Andraž 55. Polzela: Breg zapuščen, obdarili ob našem obisku.
pri Polzeli.
Kocke so na voljo pri izhodu iz cerkve.
uri bo na Brezjah srečanje v spodbudo
vsem, ki sodelujejo v akciji 40 dni brez
alkohola in v podporo vsem, ki trpijo
zaradi alkohola. Po maši, ki jo bo vodil
dr. Christian Gostečnik bo predavanje
dr. Christiana z naslovom »Kako je
možno premagati vzorec zasvojenosti
v družini?«. Pričevanja.

