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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa so zagledali zvezdo,
so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in zagledali
dete z Marijo,
njegovo materjo,
in so padli predenj
in ga počastili;
in odprli so svoje zaklade
in mu darovali
zlata, kadila in mire.
(Mt 2, 10-11)
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Čudežna zvezda nam
je razjasnila skrivnost.
Bili so modri in bogati. Trije kralji.
Obsuli so nas z orientalskimi darovi
in skupaj smo častili Dete.
Na tiho so
se poslovili
in se kakor
skrivoma
usmerili nazaj ...
Jožef nas je hipoma
prebudil sredi noči
in pognali smo se v
beg proti zahodu.
Po: S. Janežiču
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To vprašanje so modri naslovili na
prebivalce Jeruzalema. Temelji na
točno določenem dogodku: »Videli
smo namreč, da je vzšla njegova zvezda.« Po vzhodnjaškem verovanju,
ki so si ga delili tudi z Rimom, se na
nebu prikaže nova zvezda ob rojstvu
velike osebnosti. Ko so modri videli
zvezdo, so razumeli, da se je rodil
pričakovani judovski kralj. Zaradi
tega so prišli v Jeruzalem, kjer pa ni
nihče opazil velikega dogodka. Oni,
pogani, so nosilci veselega oznanila,
vendar doumejo, da to oznanilo ni
razlog veselja ne za Jeruzalem ne za
njegovega kralja. »Ko je namreč kralj
Herod to slišal, se je prestrašil in ves
Jeruzalem z njim« (Mt 2, 4).

Kraljev odziv je bil takojšen. Modri
so vprašali »Kje je?« in on, idumejski
kralj, ki se je dobro zavedal, da Mesija, ki so ga pričakovali, ne pripada
njegovemu rodu, je takoj vedel, kaj
mora storiti, da ga bo našel. Dal je
sklicati izvedence, se pravi velike duhovnike in pismouke, zlasti slednje,
ki so bili resnični strokovnjaki za
Sveto pismo; vztrajno je spraševal,
da bi zvedel za kraj, kje se je moral
roditi Kristus, Mesija. Odgovor je bil
jasen: »V Betlehemu v Judeji, kajti
takole je pisano po preroku«.

5. JANUAR –
TRETJI SV.
VEČER.

Kot na večer pred božičem in na Silvestrovo se tudi nocoj zberemo ob
kajenju in blagoslavljanju hiše ali
stanovanja z blagoslovljeno vodo in
ob molitvi. Na podboj nad vhodnimi
vrati pa s kredo zapišemo: 20 + G + M
+ B + 13. Navada vsakogar, ki vstopi
skozi vrata, opominja na blagoslovljen
prostor, v katerem med nami prebiva
Jezus. Vsak hip našega življenja je z
nami, čeprav se tega pogosto sploh
ne zavedamo. Nikoli nas ne zapusti.
Blagoslavlja vsak naš korak, ko stopamo v hišo ali iz nje.

Herod in strokovnjaki vedo, kar pravijo Pisma. Vendar pa napisanih besed ne sprejemajo kot resničnega
oznanila, ki je v tistem trenutku namenjeno njim. Herod hoče samo
poizvedeti, medtem ko se pismouki
in duhovniki omejijo na to, da posredujejo rezultate svojih raziskav, ne
sprejemajo pa tega kot Božje sporočilo, ki odmeva in se izpolnjuje v »njihovem danes«. Izginejo s prizorišča,
da se vrnejo k svojemu običajnemu
delu preučevanja in bogoslužja. Beseda Svetega pisma zanje še naprej
ostaja zgolj predmet študija, spominjanje neke preteklosti, kakor se spominjamo mrtvih. Samo Herod na svoj
način išče naprej. Pokliče modre, da
bi od njih natančno poizvedel o času,
ko se jim je prikazala zvezda. V svojem
imenu jih je nato poslal v Betlehem
in jim zadal nalogo poizvedovanja ter
jih prosil, naj ga o vsem obveščajo,
»da se mu pojdem« - pravi – »tudi jaz
poklonit«. Šele potem bi se mogel
odločiti, kaj naj stori.

Biti kristjan pomeni
v erovati, da je Jezus
Kristus odrešil ljudi,
jih osvobodil vsega, kar jih stiska; pomeni iti na delo, da bi sreča, ki jo
Bog hoče, prišla k vsem ljudem, ki
so vklenjeni v zlo; pomeni delati z
Jezusom Kristusom dobra dela, ki
odrešujejo, osvobajajo, prinašajo ljudem upanje, in dela, ki jim omogočajo,
da živijo pokončno, resnično in ponosno kot sinovi in hčere, ki jih Oče
ljubi.
Biti kristjan pomeni verovati v Kristusa; pomeni biti pripravljen iti po
njegovi poti in biti oznanjevalec in
izpolnjevalec veselega oznanila.
Odločil sem bom za to! Letos bom
boljši kristjan kot minulo leto!

Po: M. Galizziju

Po: A. Hariju

BITI KRISTJAN …
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NEDELJA

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Gašper * Miha * Boltežar

06. 01. 2013

07.00 …. za
09.00 …. za
…. za
10.30 …. za
…. za

PRVA

žive in rajne farane
+ Vikija BELOGLAVC ml.
+ Anžeta KOLENC (7. dan)
* m.: Janez B., Jože K
+ Marijo in Antona SAMEC (obl.)
+ Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIR
* maš.: Janez B., Jože K

PONEDEL.

Rajmund Penjaforski, duh. * Valentin (Zdravko), škof

07. 01. 2013

07.00 …. za + Marijo NOVAK

TOREK

Severin Noriški, opat * Jurij iz Hozibe, menih

08. 01. 2013

17.00 …. za + Marijo in Ano PERNE

SREDA

Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Corsini, šk.

09. 01. 2013

07.00 …. za + Stanka in Antonijo KOLENC

ČETRTEK

Gregor Niški, škof, c.u. * Viljem, škof

10. 01. 2013

17.00 …. za + Francko FON

PETEK

Pavlin Oglejski II., škof * Teodozij Koinobit, menih

11. 01. 2013

17.00 …. za + Gabrijela HABJAN (obl.) in Stanislavo

SOBOTA

Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt Biscop, škof

12. 01. 2013

17.00 …. za + Stanislava BOLHA (obl.)

NEDELJA

JEZUSOV KRST * Hilarij (Radovan), škof, c.u.

13. 01. 2013

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za 2 + Antona in Julijano SVETKO
10.30 …. za + Antona LEŠNIK (30. dan)
…. za + Danijela ŽGANK (obl.) in Dominika
* maš.: Janez B., Jože K.

Molitev je tudi molk …
Ob velikem trpljenju drugega molčimo.
Naše besede so v takih trenutkih prerevne in bi le bolele.
Molk je obzirnejši, prijaznejši in dobrohotnejši.
Prav tako umolknemo ob velikem presenečenju in začudenju,
čeprav je v nas vse polno veselja in življenja.
(Stanko Cajnkar)

OBVESTILA - VABILA

IZ STATISTIKE 2012 - KRSTI:

To nedeljo, 6. januarja ob 16. uri bo v
naši župnijski cerkvi tradicionalni
'Trikraljevski koncert'. Sodelovali bodo: Sanja Kolšek, vokal, COPZ 'Cekinčki', VIS 'Marpole', MPZ OŠ Polzela,
MPZ OŠ Polzela, VIS 'Margareta', CMe
PZ Polzela, MePZ 'Oljka', MoPZ Polzela, Združeni CMePZ Polzela.
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V ponedeljek, 7. januarja ob 19. uri
bo v učilnici pod cerkvijo redna seja
župnijskega pastoralnega sveta.
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V četrtek, 10. januarja ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
Prihodnjo nedeljo bodo sv. mašo ob
10.30 pripravili letošnji prvoobhajanci. Pridružimo se v veselju.
Letošnje koledovanje so izvedli: Anuša
S., Jelka P, Denis B., Tjaša B., Marina C.,
Erik C., Ana Marija G., Brigita J., Dominik J. Urška K., Domen K., Veronika
M., Gašper N., Saška P., Primož S.,
Angelika V., Pia T.Ž., Veronika V.
MISEL

Noben problem ne bo
rešen, če bomo križem
rok čakali, da se za to pobriga Bog
sam.
(Martin Luther King)
KULTURA

V soboto, 12. januarja ob 19. uri bo v
dvorani Kulturnega doma na Polzeli
premiera ljudske drame F. Saleškega
Finžgarja 'Razvalina življenja'. Izvaja
gledališka skupina KUD Polzela. Rezervacija vstopnic: Jaka Jeršič, gsm
041 844 770.

-

skupno število krščenih
dečki
deklice
iz naše župnije
14 – Polzela
(0,580)
7 – Breg
(0,621)
14 – Ločica
(1,657)
(0,481)
2 – Založe
1 – Podvin
(0,365)
0 – Orova vas
(0,000)
zakonski
(32,65%)
izvenzak.skupn. (44,90%)
nezakonski
(16,33%)
civilnozakonski (6,12%)
prvorojencev
drugorojencev
tretjerojencev
četrtorojencev
petorojencev

povprečna starost mater
povprečna starost očetov
najstarejša mamica
najstarejši očka
najmlajša mamica
najmlajši očka
mesecev ob krstu - dečki
mesecev ob krstu - deklice
najmlajši deček (mesecev)
najmlajša deklica (mesecev)
najstarejši deček (mesecev)
najstarejša deklica (mesecev)

2x - Jaka, Maks, Mia, Tim,
1x - Ajda, Aljaž, Anže, Ela, Enej,
Filip, Gašper, Iris, Jakob, Jakob
Aljaž, Jan, Janej, Jonas Ivan,
Kaja, Katja, Larisa, Lilijana,
Lukas, Maj, Marko, Matic, Nace,
Nakia Han, Neža, Nik, Nikita,
Paskal, Teo, Tija, Tilen, Tina,
Tine, Tjan, Tomaž, Trine, Ula,
Urška, Vita Neža, Vito, Zala, Zoja.

DOBRODELNOST

Otroci ste v adventu zbirali sredstva za
otroke v misijonih. Škatlice z zbranim
te dni prinesite k cerkvenim jaslicam!

