Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Anton Rotzetter
31. marec

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
On pa je očetu odgovóril:
»Glej, toliko let ti služim
in nikoli nisem prestopil
tvojega ukaza, pa mi še nikoli
nisi dal kozliča, da bi se
poveselil s svojimi prijatelji.
Ko pa je prišel ta tvoj sin,
ki je z vlačugami potratil
tvoje premoženje,
si mu zaklal pitano tele.«
On pa je rekel:
»Otrok, ti si vedno pri meni
in vse, kar je moje, je tvoje.
Vzradostiti in poveseliti pa se
je bilo treba, ker je bil ta, tvoj
brat, mrtev in je ožível, ker je
bil izgubljen in je najden.«
(Lk 15,29-31)

Bog, počutim se krivega pred teboj
in pred ljudmi, ki jih ljubiš.
Ugnezdil sem se v napačen svet,
v ozkost, ne morem več naprej,
zapravil sem premoženje,
ki pripada revnim,
nisem jim dal kruha.
Ljudi sem obravnaval
nespoštljivo, kot predmete.
Nisem tam, kot bi moral biti.

Zahvalimo danes vnovič dobrega nebeškega Očeta vsi, ki smo ostali pri
njem, na njegovem domu, ki je tudi
naš dom. Tako toplo in varno je biti
doma, v Očetovem zavetju. Vse, kar
je njegovega, je tudi naše, saj smo
njegovi starejši sinovi.
Toda, če se sami grejemo ob varnem
ognjišču, nikar ne pozabimo na svoje
mlajše brate. Naša srca jih morajo
iskati, jih pričakovati in jim ugladiti
poti k vrnitvi.

Zgodilo se jim je, kot bi se nam lahko.
Nemir se je zbudil v njihovih srcih in
jim ni dal obstati. Otresli so prah
domače zemlje s svojega obuvala in
so se predali vabečemu šumu sveta.
Po prvih dneh neutešene razuzdanosti jih je zajelo razočaranje. Začeli
so bloditi in še blodijo. Med hrepenenjem, nemirom, strastjo in obupom.
V samoti in lakoti so na tihem jokali
in bi se radi vrnili. Nihče jim ni pokazal
poti. Nihče jim ni dal roke, ki bi jih
spremljala in vodila. Le posamezniki
so se z nadčloveško močjo iztrgali iz
trdih klešč in se trudoma vračajo.
Koliko jih bo doseglo cilj? Večina je
ostala, blodi dalje in bo blodila.

BOG - OČE IN MATI

Odnos Boga do človeka.
Usmiljeni Bog v svoji
ljubezni pušča svojim
otrokom svobodo tudi
za ceno tveganja, da bodo zapustili dom, odšli v tujo deželo
in vse zapravili. Toda on čaka nanje
z razprtimi rokami, ki ne kaznujejo,
ampak hočejo blagoslavljati. Izgubljeni sinovi in hčere so bili že dovolj
kaznovani zaradi svojih krivih poti in
prestopkov. Oče jim hoče preprosto
sporočiti, da je ljubezen, ki so jo sami
iskali na napačnih poteh, vedno bila,
vedno je in vedno bo pripravljena zanDoma jih čaka dobra Očetova ljubezen. je.
Očetova misel je vedno pri njih. Stare Znana slika vrnitve izgubljenega sina,
Očetove noge hodijo na grič pred hišo ki jo je upodobil Walter Habdank, nam
in stare Očetove oči zrejo v daljavo, kaže Boga tudi kot mater, ki svojega
da bi uzrle dragega popotnika. In otroka spet ljubeče sprejme v svoje
Očetovo srce drhti v enem samem naročje in na svoje srce. Ta Bog oče
hrepenenju: »Izgubljeni sin, povrni in mati ljubi vsakega otroka na svoj
se!«
način. Roke očeta, ki jih ljubeče in zašMi, starejši sinovi, pa smo se izgubili čitniško položi na ramena svojega sina,
na polju ob delu in mislimo, kaj bo govorijo: »Z veseljem ti bom ponujal
danes za obed in večerjo. Ko sonce svojo zaščito in ljubezen, ki rešuje,
žarko pripeka, v duhu prekolnemo dokler ju boš potreboval. Toda ne
mlajšega brata, ki poležava kje v senci, želim te zadrževati kakor posest.«
popiva, se zabava z lahkoživkami in Roke sina, ki počiva v očetovem nase brez skrbi potepa po širnem svetu, ročju, čutijo utrip srca in očetovo
nepridiprav.
ljubezen, ki ne omejuje, ampak osvoDa, daleč smo od bratske ljubezni. V baja. Pogled očeta je zazrt v daljavo,
srcu ni dobre misli, ne težnje po od- morda proti cilju večnega življenja, h
puščanju. Oči so kakor slepe, le vase kateremu se mora sin še obrniti s
zagledane. Mlade noge se ne zganejo, samostojnim preobratom. Tako se
manjka jih lahkotnosti, ki jo vliva lju- lahko sin – ob podpori očeta – sooči
bezen.
s svojo lastno poklicanostjo.
Po: S. Janežič, Slava Bogu – mir ljudem

Po: Karl Frielingsdorf, Podobe o Bogu

31.3..

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.
1.4..

PONEDELJEK

* Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec

POLZELA 19.00 … za + Antona ŠALAMONA (obl.) in sorodnike
2.4..

TOREK

* Frančišek Paolski, puščavnik, red. ustanovitelj

POLZELA 19.00 … za + Jurija SLATINJEKA
3.4..
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6.4..

1

* Rihard (Riko), škof * Sikst I., papež, mučenec

7.00 … križev pot
7.30 … po namenu

ČETRTEK

* Izidor Seviljski, škof, cerkveni učitelj

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … po namenu
… molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim

PETEK

+ Vincencij Ferrer, duhovnik * Julijana in Eva iz Liegea, r.
ANDRAŽ 17.30 … križev pot (mladinci)
ANDRAŽ 18.00 … za + Antona SITARJA (obl.), dvojne starše PLASKAN, SITAR
… za + Ivana SITARJA
… za + Lidijo JELEN
* maš.: J.K., D.Ž., A.Š.
POLZELA 18.30 … križev pot (molitvena skupina)
POLZELA 19.00 … za + Jožeta in Terezijo JURENEC (obl.)
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., A.Š.
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA

* Irenej iz Srema, škof, mučenec * Peter Veronski, pesnik
G.OLJKA 10.00 … po namenu romarjev (Metlika)
ANDRAŽ 18.00 … za + Ivana in Silvo DRAKSLER
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu
POLZELA 19.00 … za + Izidorja KUHARJA (obl.) in ostale KUHARJEVE
… v čast brezmadežnemu Srcu Marijinemu
… po Marijinih namenih
* maš.: J.K., S.C., D.Ž.
… pobožnost v čast Srcu Marijinemu

7.4..

NEDELJA

1

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* 5. POSTNA - TIHA * Janez Krstnik de la Salle

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

žive in rajne farane
+ Marijo in Štefana BLAGOTINŠKA ter brata Vinka
+ Nado PODPEČAN (obl.) in Rudija
+ Marijo in Franca ČRETNIKA
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž.
+ Frančiško OŽIR (obl.) vse BAJHTOVE

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 31. marca bo v župniji Sv.
Andraž spet tradicionalni blagoslov
traktorjev, traktoristov, kmetov, kmetijske mehanizacije, delovnih strojev.
Od 8.30 do 9.00 bo v cerkvi sv. Andreja
češčenje Najsvetejšega, ob 9. uri maša,
ki jo bo daroval up. škof, dr. Stanislav
Lipovšek, po njej pa obred na parkirišču. Vabljeni kmetje in vsi drugi.

PSMM 2019 SLOVENIJA

Svetovni molitveni namen.
APRIL: ZA TISTE, KI IMAJO
ODGOVORNOST V EKONOMIJI. Da bi
načrtovalci in izvajalci svetovne ekonomije imeli pogum reči ne ekonomiji
izključevanja in bi odpirali nove poti.
DUHOVNA OBNOVA

V soboto, 6. aprila, od 9.30 do 13. ure
To nedeljo se spremenijo ure začetka bo v Domu sv. Jožefa v Celju duhovna
večernih maš. V Andražu ob 18. uri obnova za organiste in pevovodje. Vo(poleti izjemoma tudi ob 20. uri), na ditelj: Jože Planinšek CM. Informacije,
prijave: 059-073-800, info@jozef.si.
Polzeli ob 19. uri.
Z aprilom se na Polzeli spremeni ura RADIJSKI MISIJON
ponedeljkovih maš. Doslej je bila zju- Prihodnjo nedeljo se bo na Radiu Ogtraj, ker pa za ta termin ni bilo mašnih njišče začel 14. radijski misijon. ki bo
namenov, bodo odslej maše zvečer. največji po številu misijonarjev. Naslov
V sredo 3. aprila, ob 18. uri bo v graščini letošnjega "Cerkev je mlada" je navNovi Klošter duhovna obnova za žen- dihnila lanska sinoda mladih. Od 7.
ske. Program: 18.00 duhovno branje, aprila, do 13. aprila, nas bodo nago18.20 premišljevalna molitev, ki jo varjali: kardinal, nadškof, osemnajst
vodi g. Feliu Torra, 18.50 spraševanje duhovnikov, tri redovne sestre, pet
vesti, 19.00 sv. maša. Možna spoved. glasbenih skupin in kopica mladih
laikov.
V četrtek, 4. aprila, od 13. do 15. ure
bo v Andražu spoved za veroučence DELAVNICE
(4., 5. r.) in priložnost tudi za odrasle.
Isti dan od 15. do 17. ure bo spoved Župnijska Karitas Polzela prisrčno
na Polzeli (za učence 4. r. in odrasle). vabi na delavnico IZDELAVA ROŽ IZ
PAPIRJA v prostore Karitas v sredo
V četrtek, 4. aprila, ob 20.00 srečanje 3. aprila ob 16. uri. Vabljeni vsi, ki
zakonske skupine Jeruzalem.
vas veseli skupinsko delo, osvajanje
V petek, 5. aprila, ob 17.30 križev pot ročnih spretnosti in dobra družba.
v Andražu (mladi), ob 18.30 na Polzeli
(molitveni skupini).

KONCERT

V nedeljo, 7. aprila ob 19. uri bo pri
sv. Jožefu v Celju koncert »Bolečina
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. in trpljenje v slovenski pesmi«. NastoAndraž: Klemenčič, Andraž 24, Sitar, pili bodo Fantje z Jožefovega hriba.
Vstop prost. Zaželeni prispevki.
Andraž 22. Polzela: Polzela I.
SKRB ZA CERKEV

