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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In povedal je tole priliko:
»Nekdo je imel v svojem
vinogradu zasajeno smokvo.
Prišel je iskat sad na njej,
pa ga ni našel. Rekel je
svojemu vinogradniku:
›Glej, tri leta je že, kar hodim
iskat sad na tej smokvi,
pa ga ne najdem. Posekaj jo,
čemú izčrpava zemljo?‹
Ta pa mu je odgovóril:
›Gospod, pústi jo še letos,
da jo okopljem in ji pognojim.
Morda bo napósled obrodila
sad; če pa ne, jo boš posekal.‹«
(Lk 13,6-9) Kako naj presojamo zgodovinska dej-

Vsak dan znova prosimo Gospoda,
da ne bomo kot nerodovitna smokva,
o kateri govori današnji evangelij.
Prosimo ga, naj nam pomaga,
da prisluhnemo njegovemu glasu
in se mu pustimo voditi.
Tako bomo lahko
v življenju obrodili
obilen sad in
izpolnili poslanstvo,
ki nam ga je namenil.
Po: Uvodi pri sv. mašah – leto C

stva, nam Jezus pokaže v prizoru iz
današnjega Lukovega evangelija. Tukaj
mu ljudje pripovedujejo o poslednjih
novostih, političnih katastrofah in
udarcih usode, ki so nerazumljivi. Tu
Pilat umori Galilejce, ki so ravnokar
hoteli darovati. In stolp v Siloi se je
zrušil ter pri tem pobil osemnajst ljudi.
Jezus v obeh primerih odgovarja podobno: »Mar mislite, da so bili ti Galilejci večji grešniki kakor vsi drugi
Galilejci, ker so to pretrpeli? Nikakor,
vam pravim. A če se ne spreobrnete,
boste vsi enako pokončani« (Lk 13,2).

Jezus se sicer loti teologije farizejev,
ki vidi v vsaki nesreči kazen za grešnike. Vendar je ne potrdi. Namesto
da bi se spustil v teološko razpravo,
zakaj se je tako zgodilo, usmeri svoj
pogled na tiste, ki so mu to pripovedovali. Ne gre za druge, temveč za nas
same. Če se ne spreobrnemo, bomo
prav tako pokončani. Naše življenje
bo ponesrečeno, če ne bomo začeli
misliti drugače.
Pri katastrofah si ne postavljajmo
vprašanja zakaj, temveč jih razumimo
kot zahtevo za nas. Zgodi se nam lahko
enako, kot so doživele žrtve mnogih
katastrof današnjega časa, pa naj gre
za naravne nesreče, teroristične napade ali karkoli drugega. Pri vsem tem
se postavlja pomembno vprašanje: Iz
česa živimo? Kakšen smisel ima naše
življenje? Nobenega jamstva nimamo,
da bomo zdravi dosegli starost. Ni samo po sebi umevno, da naše življenje
uspe. Pogoj, da bo naše življenje uspelo, je spreobrnjenje. Spreobrnjenje
pomeni najprej ugotoviti, da sem se
Bogu odtujil, da je moje mišljenje o
Bogu popačeno. In potem pomeni
spreobrnjenje, da vidim svoje življenje v Božji luči, da po Bogu znam
gledati v globino stvari in spoznavati
Boga kot pravi cilj ter tisti temelj mojega življenja, ki me nosi. Spreobrnjenje
pa ni le videvanje in spoznavanje, temveč tudi odločanje. Odločim se živeti
drugače, živeti tako, kakor to odgovarja
Božji volji in moji naravi.
Po: A. Grünu, Jezus – veselo oznanilo

STRAHOSPOŠTOVANJE

Ne hodi sem! Sezuj si
sandale z nog, kajti kraj,
kjer stojiš, je sveta zemlja! 2 Mz, 3,5
Bog je dober oče. Vendar ostaja Bog.
Ni kakor tisti starši, ki hočejo
postati prijatelji svojih otrok in zato
nehajo biti starši.
Bog je »nekdo drug« kakor mi.
Pred njim moramo gojiti in
pomnožiti do neskončnosti tisto
čutenje strahu in občudovanja, ki
nas prevzame pred nečim, kar je s
svojo veličino nad nami: pred
kakšnim slapom, visoko goro,
morsko širjavo ...
To občutje strahu in občudovanja je
zdravilno: ohranja nas v resničnosti
in pripomore k zavedanju, da smo
ustvarjena bitja.
Za vzgojo k strahospoštovanju do
Boga je Stara zaveza zahtevala
spoštovanje svetih krajev, templja.
Nova zaveza nam je razodela, da je
pravi tempelj Boga človekovo telo,
človeška oseba.
Vsakemu človeku – moškemu ali
ženski, otroku ali ostarelemu,
zdravemu ali bolnemu, bogatemu
ali revnemu, belcu ali črncu,
izobraženemu ali nevednemu – se
moramo približati s spoštovanjem
in strahom, ki so ga v svetopisemskih
časih ljudje čutili do templja.
Vsakokrat, ko srečamo kakšnega
človeka, nas Bog opominja: »Sezuj
si sandale z nog, kajti kraj, kjer
stojiš, je sveta zemlja.«
Gorje, če se šalimo z Bogom in z
njegovim templjem!
Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj

24.3..

25.3..

NEDELJA

* 3. POSTNA * Katarina Švedska, redovnica

POLZELA 7.00 ANDRAŽ
POLZELA 10.30 … za +
… za +
… za +
… za +

9.00
Mihaela (obl.) in Kristino SATLER
Ivana BLATNIKA in sorodnike
Marijo ŽGANK in Ivana
Alojza SATLERJA
* maš.:

PONEDELJEK

* GOSPODOVO OZNANJENJE * Prokop Č.

J.K., A.Š., D.Ž., S.C.

POLZELA 7.00 … v dober namen
ANDRAŽ 17.00 … za + Pepco, Nandija KRKA, Silva OŽIRJA
… za + Ido PAJENK
* maš.:
POLZELA 18.00 … v dober namen za matere in očete
26.3..

TOREK

J.K., D.Ž.

* Evgenija, mučenka * Kastul, mučenec * Ludgar

POLZELA 18.00 … za + Antona RIBARJA (obl.)
27.3..

SREDA

28.3..

ČETRTEK

29.3..

PETEK

30.3..

SOBOTA

* Peregrin, redovnik * Galazij, škof * Frančišek Faa di Bruno
POLZELA 7.00 … križev pot
POLZELA 7.30 … v dober namen
ŠENEK 10.00 … po namenu oskrbovancev
* maš.: B.Z.
* Proterij, škof * Milada (Marija Praška), devica * Bojan
POLZELA 17.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 18.00 … za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
… za vse ŽIVORTNIKOVE
* maš.: J.K., A.Š.

+ Bertold, red. ustanovitelj * Štefan IX., papež
ANDRAŽ 16.30 … križev pot (ŽK)
ANDRAŽ 17.00 … za vse + PETELINŠEKOVE, VAGOVE, Evo VRBOVŠEK
… za + Srečkota BRINOVŠEKA, Ivano, Antona BRINOVŠEKA, vse GERMOVŠEKOVE
* maš.: J.K., D.Ž.
POLZELA 17.30 … križev pot (mladinci)
POLZELA 18.00 … za + Marjana JANŽOVNIKA (obl.), očeta Jožeta POLAKA
… za + Karla in Terezijo VRABIČ
* maš.: J.K., A.Š.
POLZELA

ANDRAŽ
31.3..

* Janez Klimak, opat * Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda
18.00 … za + Kristino NOVAK in dvojne starše
… za + starše UDRIH in ULAGA
… za + Davida VELEPIČA
… za + Ivana JELENA (obl.)
* maš.: J.K., S.C., A.Š., D.Ž.
18.30 … za + Antona REBERNIKA, vse KUKENBERŠEKOVE

NEDELJA

* 4. POSTNA * Gvido (Vido), opat * Benjamin, diakon

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca, Terezijo, Antona SATLERJA, LESKOVŠEKOVE
POLZELA 10.30 … za + Heleno in vse OCVIRKOVE
… za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK
… za + Vero KUNSTEK
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž.

OBVESTILA - VABILA

BLAGOSLOV TRAKTORJEV

To nedeljo, 24. marca, ob 10.30 bo v V nedeljo, 31. marca bo v župniji Sv.
Laškem maša za pomorjene v rovu Andraž spet tradicionalni blagoslov
sv. Barbare v Hudi jami. Škof. (10-l.). traktorjev, traktoristov, kmetov, kmetijske mehanizacije, delovnih strojev.
Ta ponedeljek, 25. marca je praznik Ob 9. uri bo maša v cerkvi sv. Andreja,
Gospodovega oznanjenja, materinski po njej pa obred na parkirišču. Vabdan, dan staršev, sklep tedna družine. ljeni s traktorji ali le z njihovimi ključi.
Maše bodo ob 7. in 18. uri na Polzeli
in ob 17. uri v Andražu. Pri večernih DUHOVNA OBNOVA
sv. mašah bodo sodelovali otroci in otV soboto, 30. marca, ob 9.30 bo pri sv.
roška pevska zbora.
Jožefu v Celju postna duhovna obnoV sredo, 27. marca, ob 10. uri bo maša va. Vodil jo bo nadškof msgr. Alojzij
v Šeneku. Res bo darovana za oskr- Uran. Prijave na telefon 0590 73 800.
bovance, vendar bo lepo, če pridete V sobota, 6. aprila, od 9.30 do 13.00
tudi drugi.
bo pri sv. Jožefu v Celju duhovna obV sredo 27. marca, ob 7. uri bo pobožnost križevega pota na Polzeli, v
petek, 29. marca pa v Andražu in na
Polzeli. V Andražu ga bodo ob 16.30
pripravili člani Župnijske karitas Andraž, na Polzeli pa ob 17.30 mladinci.
V soboto, 30. marca in v nedeljo, 31.
marca, bo v župniji Sv. Andreja češčenje SRT. V soboto bo Najsvetejše
izpostavljeno ob 15.00. Molitvene ure:
15.00 - 16.00 otroci (spoved);
16.00 - 17.00 Karitas, vsi (spoved);
17.00 - 18.00 ŽPS, ŽGS, vsi ostali;
18.00 - 18.30 predmolivec, vsi;
18.30 sv. maša, litanije, blagoslov.
V nedeljo, 31. marca bo izpostavitev
Najsvetejšega ob 8.30. Molitev vsi,
blagoslov z Najsvetejšim, sv. maša.

nova za organiste in pevovodje. Voditelj: Jože Planinšek. Prijave do 4.
aprila na 059-073-800, info@jozef.si.
DELAVNICE

Župnijska Karitas Polzela prisrčno
vabi na delavnico IZDELAVA ROŽ IZ
PAPIRJA v prostore Karitas v sredo
27. marca ob 16. uri. Vabljeni vsi, ki
vas veseli skupinsko delo, osvajanje
ročnih spretnosti in dobra družba.
V soboto, 30. marca, ob 9.30 se bo v
Domu sv. Jožefa v Celju pričela delavnica krašenja cerkva - praktični del.
Trajala bo do 13. ure. Prijave na tel.:
0590 73 800 ali info@jozef.si.
KRIŽEV POT

To nedeljo, 24. marca, ob 15. uri bo v
Kočevskem rogu molitev križevega
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. pota, ob t. i. Križevem potu Slovencev,
Andraž: Zabukovnik, Dobrič 23, Stane Jarm. Razmišljanja o Jezusovem
Dobnik, Dobrič 23, Hlep, Dobrič trpljenju in trpljenju tisočev mož in
fantov v času po drugi svetovni vojni.
23/b. Polzela: Breg pri Polzeli.
SKRB ZA CERKEV

