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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas se je Jezus vrnil od
Jordana poln Svetega Duha
in Duh ga je vodil
štirideset dni po puščavi,
hudič pa ga je skušal.
Tiste dni ni nič jedel.
In ko so ti dnevi minili,
je postal lačen.
Hudič mu je rekel:
»Če si Božji Sin, reci temu
kamnu, naj postane kruh.«
Jezus mu je odgovóril:
»Pisano je: Človek ne živi
samo od kruha.«
(Lk 4,1-4)

Gospod, hvala ti za letošnji postni čas.
Hvala ti za vse milosti,
ki jih bomo v tem času prejeli.
Pomagaj nam, da bomo
ta čas preživeli tako,
da bomo postajali
vedno bolj
podobni tebi,
ki si življenje.
Amen.
Po; Uvodi pri nedeljskih
In prazničnih sv. mašah – leto C

Če bi Jezus storil, kar mu je predlagal
hudič, in iz kamnov naredil kruh, bi
to ne bilo nič slabega. Najedel bi se,
saj je moral biti pošteno lačen. Če bi
mu bilo do šale, bi mu rekel: »Hvala, da
si mi povedal; sam se ne bi spomnil.«
Prav tako ne bi storil nič pregrešnega,
če bi se vrgel s tempeljske strehe. Niti
angelom ne bi bilo treba zapovedovati, naj ga nosijo, saj je imel v sebi
moč, ki bi ga varovala padca. Tudi tu
bi se lahko pošalil s satanom: »Vidim,
da me imaš zelo rad, ko si tako zaskrbljen zame.«

A mu je v obeh primerih dal vedeti,
POSTNE SPODBUDE
3
da mu ni do njegovih nasvetov. Prav
POMAGAJ MI REČI »NE«
tako ne do jedi, ki mu jo ponuja, ne
do cenenega razkazovanja samega »Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
vsemu, kar nas dela hrome, bolne,
sebe.
potrte.
Drugače pa je bilo s satanovo ponudDaj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,
bo, da je pripravljen Jezusu dati vsa
kar nas slepi, kar nam jemlje besedo.
kraljestva sveta, če pade predenj in
ga moli. Kako neki mu je mogel satan »Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
vsemu, kar uničuje, vsemu, kar nas
ponujati vsa kraljestva tega sveta?
navdaja z bojaznijo.
Bog, ki je Luč, Resnica in Življenje, je Daj mi moč, moj Bog reči ne,
ustvaril razumna in svobodna bitja vsemu, kar ločuje, kar nas dela šibke.
ter jim zaupal del svoje oblasti. Upo- »Ne« bi želel reči s teboj, moj Bog,
rabljala naj bi jo skladno z njegovo vsemu, kar nas slepi in nas
voljo. Lucifer je to oblast zlorabil. zasužnjuje.
Sklenil je, da Bogu ne bo služil. Še Daj mi moč, moj Bog, reči ne vsemu,
več: uprl se mu je in ga zasovražil. kar je smrt, vsemu, kar rani.
Tako je - po Božjem dopuščenju in v
mejah tega dopuščenja - postal 'vladar Spremeni, moj Bog, Tvoj »ne« v jezik
mojih dejanj v tem »ne«
tega sveta' (Jn 14,30). V svet je vnesel
naj bo slišen tvoj »da«
sovraštvo, laž, nasilje in temo. Svojo
meni in svetu.
vladavino bi rad razširil, zato se dela
Zakladnica molitve, Anton Rotzetter
velikodušnega. Tistim, ki so pripravljeni pasti predenj in ga moliti, obljublja, da bodo smeli z njim kraljevati MOLITEV V POSTU
po pravilih sovraštva do vsega, kar Bog! V postu nam daješ možnost,
je Božje.
da poglobimo svojo vero in odnos do
S to ponudbo si je drznil stopiti tudi bližnjega ter širimo ljubezen do ubogih.
pred Jezusa. Odpove naj se povezavi z Bodi z nami in nam pomagaj,
Očetom in Duhom, svetu pa naj vlada da bomo imeli odgovoren odnos do
z oblastjo, ki mu jo bo dal satan. Doslej alkohola in drugih razvad.
je z Očetom ljubil, odslej naj s stanom Daj upanje vsem, ki se jim godi
sovraži; doslej je z Očetom ustvarjal, krivica in so vrženi na rob družbe.
Podajmo roko predvsem mladim,
odslej naj s satanom ruši in ubija.
ki se soočajo z odvisnostjo
Jezus je z njim opravil na kratko. Kako sodobne družbe.
bomo opravili z njim mi, ko bo stopil Odpoved, molitev in dobra dela naj
pred nas?
nas približajo Tebi in ljudem, med
Po: p. F. Cerar katerimi živimo. Amen.
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* 1. POSTNA * 40 mučencev iz Armenije

7.00 ANDRAŽ

9.00

POLZELA 10.30

* Benedikt, škof * Konštantin, spokornik, muč.

7.00 … za + Antona TEVŽIČA (obl.), Fani in Marijo ŠKETA

TOREK

* Inocenc I., papež * Alojzij Orione, duhovnik

POLZELA 18.00 … za + Marijo GROSS URATNIK (30. dan)
… za + Marjano KAPITLER (30. dan)
… za + Venčeslava VAŠLA
13.3..

SREDA
POLZELA
POLZELA

14.3..

* maš.: J.K., K.C., D.Ž.

* Leander Seviljski, menih, škof * Kristina, mučenka

7.00 … križev pot
7.30 … za vse + PAVLIČEVE

ČETRTEK

* Matilda, kraljica * Leobin, škof * Pavlina, red.

POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Jožefo, Tilko in 2 Karla ZAVRŠNIKA
POLZELA 18.30 … molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)
15.3..

PETEK

+ Ludovika de Marillac, red. * Klemen Marija Dvoržak, red.

ANDRAŽ 16.30 … križev pot
/ vse TRATNIKOVE
ANDRAŽ 17.00 … za + Bernarda, Apolonijo UČAKAR (obl.), Andreja KUŽNIKA
… za + Ivana in Heleno ZABUKOVNIK
* maš.: J.K., D.Ž.
POLZELA 17.30 … križev pot (ŽPS)
POLZELA 18.00 … za + Janeza BLAGOTINŠKA
POLZELA 18.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
16.3..

17.3..

SOBOTA

* Herbert, š. * Hilarij, Tacijan, ogl. muč. * b.sl. Danijel Halas

POLZELA 18.00 …
…
…
…

za
za
za
za

NEDELJA

* 2. POSTNA - PAPEŠKA * Patrik (Patricij), škof, mis.

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

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

+
+
+
+

Marijo (obl.), Eriko in starše OCVIR
Alojzijo POTEKO
Ivana CVIKLA (obl.)
Miciko RAKUN.
* maš.:

J.K., A.Š., D.Ž., S.C.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Marijo (obl.) in Antona ŽELEZNIKA
+ Jožeta, Ljudmilo in Andreja BREZOVNIKA
+ Jožeta SITARJA in vse KOVAČEVE
vse + PRUNGLNOVE (obl.) in BEŠERJEVE
+ Jožefo in Karla LIPIČNIKA
+ Jožeta in Ano GROBIN
* J.K., A.Š., D.Ž., S.C., G.B., Š.D.
+ Jožefo, Ivana HRIBERNIKA, hčere
+ Antona in Martino KUKEC
+ Štefanijo in Jožeta KAČA
+ Avgusta PLASKANA
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž., S.C.

OBVESTILA - VABILA

TEČAJ

To nedeljo, 10. marca, je spominski V soboto, 16. marca od 9. do 13. ure
dan, obletnica smrti, nekdanjega pol- bo v Olimju postna duhovna obnova
za katehistinje in katehiste. Vodila jih
zelskega župnika Adolfa Voolaska.
bo s. Meta Potočnik OSU. S sabo priV ponedeljek, 11. marca, ob 18. uri bo nesete: Sveto pismo, zvezek, pisalo in
v župnišču srečanje ŽPS Polzela.
prispevek za kosilo (10,00 €). Prisotnost in kosilo potrdite na gsm: 041
V torek, 12. marca, ob 19. uri bo sreča456 284 ali sabinazupan1@gmail.com,
nje članov Karitas Andraž in Polzela. do ponedeljka, 11. marca.
V sredo, 13. marca, ob 7. uri bo na Pol- NAJBOLJŠA TORTA
zeli pobožnost križevega pota.
Društvo Dvorec vabi na tekmovanje
V sredo, 13. marca, ob 19. uri bo sre- 'Kdo ima najboljšo torto'. Torte (norčanje katehistinj (Andraž, Polzela).
malne velikosti in tudi majhne različice za komisijsko pokušanje) prinesete
V četrtek, 14. marca, ob 19. uri bo sre- v soboto, 16. marca, med 14.00 in 14.30
čanje zakonske skupine.
v graščino Novi Klošter. Ob 15. uri bo
V petek, 15. marca, ob 16.30 bo v An- razglasitev rezultatov.
dražu pobožnost križevega pota. Na PREDAVANJE
Polzeli bo križev pot ob 17.30. Vodili
V četrtek, 14. marca, ob 18.30 bo na
ga bodo člani ŽPS Polzela.
gradu Komenda predstavitev knjige
V petek, 15. marca, ob 18.30 bo v Kul- in predavanje Maje Megla: »Stres,
turnem domu Polzela odprtje in ogled kuga sodobnega čas« .
likovne razstave: »Žena- Mati« z motivi
OKROGLE OBLETNICE V 2019
naših babic.
790-letnica: Prva omemba kraja AnV nedeljo, 17. marca, s pričetkom ob draž se pojavi l. 1229 v listini Hartnida
15. uri bo v Marijini cerkvi v Celju mo- von Orte. Tega leta je v imenu Svete
litvena ura za nove duhovne poklice, Trojice Hartnid von Orte privolil, da
njihovo svetost in stanovitnost, ki jo je njegov ministerial Vošalk iz Prekope
tokrat pripravlja in pri njej sodeluje podaril dve hubi (kmetiji) pri sv. Andekanija Žalec. Po molitvi pred Naj- dražu samostanu v Gornjem gradu
svetejšim bo (ob 16. uri) še sv. maša. za blagor in odrešitev svoje duše in
Vsi lepo vabljeni.
duš svojega sina in staršev, v želji s
svojimi nasledniki tamkaj pričakati
SKRB ZA CERKEV
večnega vstajenja. Ta listina je bila
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. izdana v drugem letu vladanja papeža
Andraž: Smrekar-Hojnik, Andraž Gregorja II. Potem v doslej videnih
28/b, Dominkovič, Andraž 29. Pol- listinah ni več omembe kraja do leta
zela: Breg pri Polzeli.
1472 (napis na zvonu.
(Več drugič)

