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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Pismouki in farizeji so tedaj
pripeljali ženo, ki so jo zalotili
pri prešuštvovanju.
Postavili so jo v sredo in mu
rekli: »Učitelj, tole ženo smo
zasačili v prešuštvovanju.
Mojzes nam je v postavi ukazal
take kamnati. Kaj pa ti praviš?«
To so govorili, ker so ga skušali,
da bi ga lahko tožili.
Jezus se je sklonil in
s prstom pisal po tleh.
Ko pa so ga kar naprej
spraševali, se je vzravnal in
jim rekel: »Kdor izmed vas
Farizeji so vzpostavili obsežno zbirko
je brez greha, naj prvi vrže
zapovedi, na temelju katerih so javni
kamen vanjo.«
(Jn 8,3-7)

Če sem izkusil Kristusovo ljubezen,
ki mi najočitneje prihaja naproti na
njegovem križu, so vse drugo smeti.
Potem ne šteje več nič,
ali sem zdrav ali bolan,
ali me imajo ljudje radi ali ne,
ali sem uspešen ali ne,
ali doživljam
priznanje ljudi ali ne,
ali mi življenje
na zunaj uspeva ali ne.

grešniki, prostitutke in drugi, njim
podobni, živeli v nasprotju z Mojzesovo postavo in predpisi. Ob tem pa
so spregledali druge zapovedi, kot je
recimo ljubezen do bližnjega in odpoved obsojanja drugih, kar je bilo v
Mojzesovi postavi še veliko pomembnejše. Farizeji so počeli podobno,
kot zelo pogosto počnemo tudi mi:
poudarjamo kot najpomembnejše
tiste stvari, ki jih mi počnemo, jih pa
drugi ne delajo. Oblikovali so si torej
moralo v skladu s svojimi koristmi in
potrebami.

Kdo si lahko domišlja, da je pravičen?!
SMER – NAPREJ!
Kdo je brez greha?! Ljudje se zaradi
Pozabljam, kar je za
greha v medsebojnih odnosih premenoj, in se iztegupuščamo poželenju, drug drugega
jem proti temu, kar
zlorabljamo v lastno korist, kakor
je pred menoj, ter
da bi bili drugi ljudje le predmet.
tečem proti cilju ...
Jezus pa je prišel, da bi nas rešil iz
Flp 3,13-14
teh naših medsebojnih odnosov, ki
jih ne vodi in ne oblikuje ljubezen. Koliko ljudi, tudi mladih, živi z
obrazom, obrnjenim nazaj!
Zdi se mi, da obsojamo farizeje, ker To je najboljši način, da zapademo v
nimajo nikakršnega usmiljenja za nostalgijo, ki pristriže peruti, v
napake bližnjega. Pri tem se pa niti depresijo, v nesmisel.
ne zavedamo, da pogosto ravnamo Koliko ljudi, zlasti mladih, živi z
tudi mi enako kakor oni. Ne mečemo obrazom, obrnjenim v prihodnost.
več kamnov proti tistim, ki delajo
Toda ne tečejo proti cilju!
napake, ker nam to prepovedujejo
To je najboljši način, da
tudi državni zakoni, blato pa mečemo,
zamenjujemo sanje z resničnostjo,
in opravljamo tudi, pa kritiziramo. Če
da zapademo v ujetništvo različnih
kdo v svoji okolici opazi, da je nekomu
vrst bega od resničnosti, da ne
spodletelo in je padel v greh, da je
maramo sedanjosti in potonemo v
naredil določeno napako, se takoj ob
nezadovoljnost in naveličanost.
to obregnemo in se pohujšujemo,
Da bi nam bilo življenje lepo, da bi
enako kakor farizeji. Pogosto tega
živeli ustvarjalno, dejavno in
ne delamo zato, ker bi sovražili greh,
delavno, je treba pozabiti preteklost
ki ga je nekdo storil, ampak zato, ker
mrzimo grešnika. Ko izpostavljamo – tudi bližnjo preteklost, tudi
in poudarjamo greh drugega, hočemo včerajšnji dan – se iztegovati proti
s tem povzdigovati samega sebe, svojo prihodnosti in teči v sedanjosti;
pravičnost in skoraj 'neomadeževano' kajti svoj cilj lahko dosežemo samo
s sedanjostjo, z danes, s katerim se
življenje.
spoprijemamo s prizadevnostjo,
Evangelij o prešuštnici nam predlaga dinamičnostjo, in treba je tudi teči.
močno zdravilo za to zelo zelo slabo Za tako življenje pa je treba imeti
navado. Skrbno poglejmo nase in to kakšen cilj, kakšno temeljno izbiro,
s pogledom, s kakršnim nas gleda ki bo dajala vsem drugim izbiram
Bog, in začutili bomo potrebo, da se enotnost in trdnost in je nikoli ne
zatečemo k Jezusu in ga prosimo od- bo mogla izpodriniti ali potisniti v
puščanja za sebe, ne pa obsodbe za drugi plan nobena druga izbira.
druge.
Tak cilj je lahko samo Jezus Kristus.
Po: p. Raniero Cantalamessa,
Radio Ognjišče 2016

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj
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* 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

PONEDELJEK

* Maksim in Timotej, mučenca * Dionizij, škof

POLZELA 19.00 … za ohranitev v zdravju in sreči (ob 80-letnici)
… za + starše in sorodnike
* maš.:
9.4..

TOREK

J.K., D.Ž.

* Maksim Aleksandrijski, škof * Valtruda, redovnica

POLZELA 19.00 … za + Venčeslava VAŠLA
10.4..

SREDA
POLZELA
POLZELA

11.4..

* Domnij (Domen), škof, mučenec * Mihael Svetniški

7.00 … križev pot
7.30 … v dober namen

ČETRTEK

* Stanislav, škof, mučenec * Gema (Biserka) Galgani

POLZELA 18.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 19.00 … za + Milana VASLETA
… molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim
12.4..

PETEK

+ Zenon Veronski, škof * Julij I., papež * Alferij, opat

ANDRAŽ 17.30 … križev pot (ŽPS)
ANDRAŽ 18.00 … za + Jožefo, Marijo, Jurija SITARJA, 2 Barbari RAMŠAK
… za + Franca PLASKANA
* maš.: J.K., D.Ž.
POLZELA 18.30 … križev pot (otroci, katehistinje)
POLZELA 19.00 … za + Ljudmilo KOLENC (30. dan)
… za + Ignaca ROMIHA (30. dan)
… za + Vinka VIDMAJERJA ml.
… za žive in rajne KODRUNOVE
* maš.: J.K., A.Š., D.Ž., S.C.
POLZELA 19.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim
13.4..

SOBOTA

* Martin I., papež, mučenec * Ida, redovnica

POLZELA 19.00 … za + Janka ŽURBIJA in vse ostale ŽURBIJEVE
… za + Ivanko CIMPERMAN
… za + Jožefa FLORJANCA (8. dan)
* maš.: J.K., D.Ž., A.Š.
14.4..

NEDELJA

* 6. POSTNA - CVETNA * Lidvina, devica

POLZELA 7.00 … za žive in rajne farane
ANDRAŽ 9.00 … po namenu
POLZELA 10.30 … za + Marijo ŽGANK in Ivana
… za + Mata in Ano DOMINKOVIČ
… za + Ano BAŠIČ (30. dan)

* maš.: J.K., A.Š., D.Ž.

OBVESTILA - VABILA

SPOVEDOVANJE

To nedeljo, 7. aprila ob 16. uri bo na * V poned., 8. aprila: Andraž od 15. do
Teharjah molitev križevega pota za 16. ure; Polzela od 18.30 do 19. ure.
* V torek, 9. aprila: Polzela pred mašo.
žrtve vojnega in povojnega nasilja.
* V sredo, 10. aprila: Polzela od 6.30 do
V sredo, 10. aprila ob 9. uri v Škofij- 7. ure in od 14. do 15. ure.
skem domu v Vrbju duhovna obnova * V četrtek, 11. aprila: Polzela od 13. do
za sodelavce dobrodelnih ustanov. 17. ure in od 18.30 do 19. ure.
Vodi g. Rok Metličar.
* V petek, 12. aprila: Andraž od 17. do
18. ure; Polzela od 7.15 do 8. ure.
V sredo, 10. aprila ob 14. uri na Polze* V petek, 12. aprila bo v povezavi z rali čiščenje in urejanje okolice cerkve. dijskim misijonom za dekanijo Žalec v
V četrtek, 11. aprila ob 20. uri bo na Petrovčah spovedovanje ves dan.
* V soboto, 13. aprila: Polzela pred mašo.
Polzeli srečanje zakonske skupine.
* V nedeljo, 14. aprila: Polzela od 6.30
V petek, 12. aprila ob 17.30 križev pot do 7. ure; Andraž od 8.30 do 9. ure.
v Andražu (ŽPS), ob 18.30 na Polzeli
RADIJSKI MISIJON
(katehistinje z veroučenci).
V petek, 12. aprila po večerni maši bo To nedeljo se bo na Radiu Ognjišče
na Polzeli srečanje staršev letošnjih začel 14. radijski misijon, največji po
prvoobhajancev. Vabljeni že ob 18.30 številu misijonarjev. Naslov "Cerkev
h križevemu potu in ob 19. uri k maši. je mlada" je navdihnila lanska sinoda
mladih. Od 7. aprila, do 13. aprila, nas
V soboto, 13. aprila ob 10. uri bo tra- bodo nagovarjali: kardinal, nadškof,
dicionalni križev pot z Vimperka na osemnajst duhovnikov, tri redovne
sestre, pet glasbenih skupin in mladi.
Goro Oljko. (Prvič v letu 1999).
V nedeljo, 14. aprila po maši bo v Andražu roditeljski sestanek za starše
letošnjih andraških prvoobhajancev.

ZAHVALA

Najlepša hvala vsem, ki
so v nedeljo v Andražu
pripravili nadvse lepo
V nedeljo, 14. aprila bodo na razpolago
slovesnost blagoslova
tudi oljčne vejice. Prispevki bodo šli v
traktorjev. Hvala vsem
župnije dobaviteljice za obnove.
sodelavcem, donatorV nedeljo, 14. aprila pri vseh mašah jem, obiskovalcem. Skupaj s škofom
blagoslovi butaric in oljčnih vejic.
se že veselimo srečanja prihodnje leto.
Traktoristom, kmetom vse dobro!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. SPOMINSKA SLOVESNOST
Andraž: Verdev, Andraž 25, Zabukov- To soboto, 13. aprila ob 15. uri bo v
nik, Andraž 25/a, Aristovnik, Andraž Andražu meddržavni dogodek »Dan
23/a. Polzela: Polzela I.
slovensko-ameriškega prijateljstva«.

