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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ker pa je ljudstvo živelo
v pričakovanju in so vsi
v srcu mislili o Janezu,
ali ni morda on Kristus,
je Janez vsem govoril:
»Jaz vas krščujem z vodo,
pride pa močnejši od mene
in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen
njegovega obuvala:
on vas bo krstil s
Svetim Duhom in z ognjem.
(Lk 3, 15-16)

NNEED
DEELLJJAA JJEEZZUUSSO
OVVEEGGAA K
KRRSSTTAA...

Kristjani bi morali biti hvaležni
Bogu za neprecenljivi dar krsta! Žal
pa se večina niti ne spomni, kdaj so bili
krščeni. Obhajamo rojstne dneve, in to
vedno bolj slovesno, pozabili pa smo
na obhajanje godov ... in še bolj na
sam dan svojega krsta. To je velika
škoda! Krst pomeni za nas vrata v
Božje kraljestvo,
saj smo prav po
krstu postali Božji
otroci in Božji
posinovljenci.
Po: J. Kužniku

K
KRRSSTT -- VVEEČČNNAA PPLLO
OM
MBBAA

Tako. Prazniki so minili, darila so odprta, lučke bolj ali manj pogašene,
smrečice pa bodo romale ali v smetnjak ali v peč. Upam, da ste se uspešno
prebili skozi adventno predtekmovanje in da ste bili zmagovalci v božičnem
finalu. Trgovci se zdaj že nadejajo valentinovega, tesno za petami pa mu
sledi pust. Vsem tistim, ki vam je uspelo potegniti glavo iz nakupovalnega
vozička, pa Cerkev na začetku novega
leta ponuja praznik Jezusovega krsta.
Dvotedenski odmik od božiča se zdi
logičen, vendar je zadeva sumljiva: od
rojstva do krsta je preteklo trideset
let! Seveda je treba upoštevati drugačno zakramentalno prakso tedanjega
časa. Lahko si mislim, da Janez Krst-

nik ob postu in pridiganju res ni imel
časa za poglobljen teološki študij in
boljše pastoralno organiziranje. Vendar se mi bolj dozdeva, da sta bila
Marija in Jožef moderna starša, ki
svojega otroka brez njegove privolitve nista hotela »duhovno pohabiti«
in ga »siliti v praznoverje«! »Nobenih
zakramentov, nobenega verouka, ko
bo otrok dovolj star, se bo že sam odločil, če ga to zanima in veseli!« In
Jezus si je pač vzel čas! Mi zoprni in
zadrti, versko blazni katoliški starši
pa krščujemo svoje otroke še v plenicah, jim kratimo osnovne človeške
svoboščine, jim vtisnemo neizbrisno
znamenje in jim »zaplombiramo
možgane«!
Zato se bom danes, na tem mestu
opravičil svojim otrokom za nasilje,
ki jim ga povzročam: Oprosti, Kristina, ker sem te prislonil k materinim
prsim, ne da bi te vprašal, če želiš
biti dojena; morda bi ti bolj prijala
kokakola. Oprosti, Krištof, ker sem
te učil hoditi brez tvoje privolitve;
morda si si želel vse življenje prebiti
na vseh štirih. Oprosti, Matija, ker te
kljub tvojemu odločnemu nasprotovanju vsako jutro odpeljem v šolo
in ti kratim željo po neznanju in neumnosti. Oprosti, Filip, ker te pitam
z zdravili, te zaradi tega včasih zbudim sredi noči in ti skozi jok in solze
porinem žlico sirupa v usta; mogoče
pa si rad bolan. Oprosti, Lucija, ker
te bom kljub vsemu dal krstiti in te
učil, da je Bog ljubezen in svoboda in
sreča in radost in mir in veselje …
In če je to plomba, upam, da ti ne bo
nikoli odpadla!
Po: G. Čušinu, Družina 2007

KRST.

Ko je bil Jezus
krščen v Jordanu, se je nad
njim odprlo nebo. Tako je tudi danes
krst za vsakega otroka kot odprto
nebo, ki se razprostira nad njim in
mu sporoča, da mu svoje vrednosti
ne bo treba kupovati z dosežki, s prilagajanjem ali ubogljivostjo, ampak
da je sprejet in ljubljen prav tak, kakršen je v svoji enkratnosti – saj je
od prvega trenutka življenja v ljubeči
Božji roki.
Po: A. Grünu

YOUCAT - KATEKIZEM ZA MLADE

Zakaj se je Jezus dal krstiti Janezu,
čeprav je bil brez greha?
»Krstiti pomeni potopiti se.« V svojem
krstu se je Jezus potopil v zgodovino
greha vsega človeštva. S tem nam je
dal znamenje. Da bi nas odrešil naših
grehov, se bo nekega dne potopil v
smrt, vendar ga bo moč njegovega
Očeta spet obudila v življenje.
(KKC 535–537, 565)
Grešniki – vojaki, vlačuge, cestninarji
– so prihajali k preroku Janezu, ki jih je
krščeval, ker so iskali »krst spreobrnjenja in odpuščanje grehov« (Lk 3,3).
Jezus tega krsta sploh ni potreboval,
ker je bil brez greha. S tem, da je sprejel
ta krst, nam kaže dvoje: Jezus sprejema
naše greh nase. Jezus razume svoj krst
kot podobo svojega trpljenja in svojega
vstajenja. Na to znamenje njegove pripravljenosti, da umre za nas, se odpre
nebo: »Ti si moj ljubljeni Sin« (Lk 3,22).
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NEDELJA

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

13. 01. 2013

07.00 …. za žive in rajne farane
09.00 …. za 2 + Antona in Julijano SVETKO
10.30 …. za + Danijela ŽGANK (obl.) in Dominika
…. za + Antona LEŠNIK (30. dan)



* maš.: Janez B., Jože K.

PONEDEL.

Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks Nolanski

14. 01. 2013

07.00 …. za + Antona RIBAR

TOREK

Absalom, koprski škof * Pavel, puščavnik

15. 01. 2013

17.00 …. za + Martina TAJNŠEK
…. za + Ivana KOVAČ

* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA

Honorat, škof * Berard in drugi maroški mučenci

16. 01. 2013

07.00 …. za + Romana OŽIR (obl.)
…. za + Nežo POVŠE

* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK

Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Anton Koprski

17. 01. 2013

17.00 …. za + Antona in Frančiško ŽGANK
…. za + Antona in Evo PREŠIČEK
…. za + Antona KOKOVNIK
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

PETEK

Marjeta Ogrska, kneginja, dom.

18. 01. 2013

17.00 …. za + Zoro ROJNIK (30. dan)
…. za + Anico KOŠEC

* OSMINA ZA EDINOST
* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

Makarij Aleksandrijski, opat

19. 01. 2013

17.00 …. za + Lenarta ŠTOK in REMSOVE
…. za + Jožefo PESKO (obl.)

* OSMINA ZA EDINOST
* maš.: J.B., J.K.

NEDELJA

2. MED LETOM * Fabijan, p.p., muč. * Sebastijan

20. 01. 2013

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

žive in rajne farane
+ Julijano in Franca GRACL
+ Steva MILČIČ (obl.)
+ Jožeta KANOVNIK
+ Davorja GROGELNIK (obl.)
+ Martino LEŠNIK (30. dan)

Imaš samo eno dušo; če jo rešiš, je vse rešeno;
če jo pogubiš, je izgubljeno vse.
(Stanko Cajnkar)

* maš.: J.B., I.Š., J.K.
* maš.: J.B., J.K.

(sv. Janez Bosko)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo bodo sv. mašo ob 10.30
pripravili letošnji prvoobhajanci.
Pridružimo se jim v veselju.
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V ponedeljek, 14. januarja ob 18. uri
bo v župnišču na Polzeli seja župnijskega gospodarskega sveta.
V torek, 15. januarja ob 16. uri bo v
Domu sv. Jožefa nad Celjem tečaj
priprave na krst otrok - za starše in
botre. Če v prihodnjih mesecih načrtujete krst otroka, potem se tečaja
udeležite!
V sredo, 16. januarja ob 18. uri bo
redna seja Župnijske karitas Polzela.
V četrtek, 17. januarja se bomo pri sv.
maši ob 17. uri spomnili, da je na ta
dan pred 560 leti Novi klošter kot
samostan predan dominikanskemu
redu, ki se je vanj tudi takoj naselil.

starost

V petek, 18. januarja se bo
pričela letošnja molitvena
osmina za edinost kristjanov.
Tudi v naši župniji bomo pri
sv. mašah do 25. januarja
razmišljali in molili v ta namen.
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V soboto, 19. januarja bo v salezijanskem centru Bl. A. M. Slomšek v Celju
srečanje kolednikov škofije Celje.
DUHOVNE VAJE

Dom sv. Jožefa Celje vabi v letu vere
na duhovne vaje z naslovom »Pojdi,
tvoja vera te je rešila« od petka 25. do
nedelje 27. januarja. Voditelj lazarist,
Jože Planinšec CM. Prijave do 23. januarja na tel. 059-073-800.

skupno število pogrebov
moški
ženske
domačini
22 - Polzela
2 - Breg pri Polzeli
8 - Ločica ob Savinji
6 - Založe
2 - Podvin pri Polzeli
2 - Orova vas
umrli na domu pri svojcih
… v bolnišnici Celje
… v bolnišnici Topolšica
… v drugih bolnišnicah
… v Domu upokojencev
… drugod
prevideni
9 – moški
8 – ženske
71,32 – povprečje vsi
67,96 – povprečje moški
76,54 – povprečje ženske
89,85 – najstarejši moški
93,35 – najstarejša ženska
20,82 – najmlajši moški
41,95 – najmlajša ženska
nad 90 let
80 – 90 let
70 – 80 let
60 – 70 let
50 – 60 let
pod 50 let
6 … v juniju, oktobru
5 … v julija, novem., dec.
4 … v marcu, aprilu
3 … v maju
2 … v januarju, februarju,
avgustu, septembru
rak
odpoved srca
kap
starostna oslabelost
pljučnica
samomor
nesreča
drugo

