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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Dali so mu knjigo
preroka Izaija.
Odprl je knjigo in našel mesto,
kjer je bilo pisano:
»Duh Gospodov je nad menoj;
zato me je mazilil.
Poslal me je,
da ubogim oznanim blagovest;
da naznanim jetnikom
oproščenje in slepim pogled,
da zatirane izpustim v prostost
in oznanim leto
božjega usmiljenja.«
(Lk 4, 17-19)
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Svete knjige ali Sveto pismo –
to je pismo samega Boga po Božji
podobi ustvarjenim ljudem in
izžareva bistvo Boga, ki je Ljubezen.
Iz vseh knjig Svetega
pisma na mnogotere
načine odseva ta
Božja ljubezen in
prinaša ljudem
spoznanje o Bogu
in stvarstvu ter
vabi ljudi na
pot resnice,
pravičnosti in ljubezni.

Evangelist Luka pravi, da se je Jezus
vrnil v Galilejo. Zagotovo nas zanima,
od kod se je vrnil?
V Nazaretu je preživel mladost med
rojaki in se komaj v čem razlikoval od
svojih vrstnikov. Ko mu je bilo okoli
trideset let, se je razvedelo, da se je
ob Jordanu pojavil prerok, ki kliče k
pokori, krščuje in oznanja nove čase.
Jezus je šel tja, se pomešal med ljudi
in se, kot drugi, dal od Janeza krstiti,
kar smo že brali v nedeljski Božji
besedi v tem novem letu. Sicer pa
poznamo ta dogodek: nad njim so se

odprla nebesa, Duh se je spustil nadenj, Oče ga je razglasil za svojega
ljubljenega Sina.
Od Jordana je Jezus šel v puščavo,
kjer se je postil in molil ter dopustil,
da ga je satan trikrat skušal. Ko je minilo štirideset dni in je s skušnjavcem
obračunal, se je vrnil v Galilejo. Tam
je v moči Duha začel obiskovati shodnice in v njih tudi učiti.
Sobotni dan je prišel v domači kraj.
Stopil je v shodnico in sprejel ponudbo, da bi bral, kakor nam pripoveduje
Luka v današnjem odlomku. Ob besedilu preroka Izaija, ki se mu je odprlo
in ki je napovedovalo mesijanske
čase, se mu je ponudila priložnost, da
razodene svoje poslanstvo. Njegova
izjava, da se davna prerokba sedaj
izpolnjuje nad njim, je bila tako nepričakovana, izredna, da je poslušalcem
ob njej zastal dih.
Je pa res, da je sedaj, s tem dogodkom
v shodnici, novica javna, uradna.
Je-zus prihaja izpolnit Božji načrt. S
tem, kar stori in pove, začenja na
svet pri-našati srečo, ki prihaja od
Boga in je že davno obljubljena po
prerokih. Se dotakne tudi naših src?
Po: Beseda da Besedo

»… Moje oči so videle tvoje zveličanje,
ki si ga pripravil pred
obličjem vseh
narodov: luč v
razsvetljenje poganov
in slavo Izraela,
tvojega ljudstva.«
(Lk 2,25–32)

SVETO PISMO.

Sveto pismo obsega 72
knjig: 45 knjig Stare
zaveze in 27 knjig Nove
zaveze. Te knjige so nastajale v dolgem obdobju nad tisoč let (ok. 1000
pred Kristusom do 100 po Kristusu).
Napisali so jih različni pisatelji v hebrejščini, aramejščini in grščini, vendar
vsi ob navdihu Svetega Duha, tretje
Božje osebe enovite Svete Trojice.
Sveto pismo so zgodaj začeli prevajati, zlasti v latinščino (sv. Hieronim v
4. in 5. stoletju), in potem postopoma
v druge jezike sveta, tudi v staro slovanščino in nato tudi v slovenščino.
Sveto pismo ob svojem poslanstvu
spada tudi med najpomembnejše
knjige svetovne književnosti.
SVEČNICA

Praznik 2. februarja
Slovenci imenujemo
tudi 'svečnica'. V cerkvi pri bogoslužju
prižigamo sveče, duhovnik jih blagoslovi in po maši jih odnašamo v svoje
domove, da bi z njimi prinesli Božji
blagoslov v naše vsakdanje življenje,
posebej še ob hudi uri vsakršnih neviht ter ob svojem slovesu od tega
sveta, ko vsi najbolj potrebujemo
Božje usmiljenje in Božji blagoslov.
A simbol ima širši pomen: mi sami
naj bi bili goreča sveča, ki v darovanju
izgoreva v ljubezni do Boga in bližnjega posebej še do tistih, ki so se
znašli v stiski, duhovni ali telesni, in
tiho ali na glas kričijo po naši pomoči.
Takrat smo lahko mi nosilci rešitve.
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NEDELJA

3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Angela Merici

27. 01. 2013

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

PONEDEL.

Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj

28. 01. 2013

07.00 …. za + Jožico EMERŠIČ

TOREK

Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava Lament

29. 01. 2013

15.30 …. za + Terezijo URATNIK (pogrebna)
17.00 …. za + Antona LOKAN (7. dan)
…. za + Janeza DOBRIŠEK
* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA

Hiacinta Mariscotti, tretjerednica * Martina, muč.

30. 01. 2013

07.00 …. za + Franca TURNŠEK (obl.), vse MLINARJEVE
…. za + Franca JELEN (obl.)
* maš.: J.B., J.K.

ČETRTEK

Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev

31. 01. 2013

17.00 …. za + Milana TERGLAV

PETEK

Brigita Irska, opatinja * Viridijana, puščavnica

01. 02. 2013

molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
16.30
….
za + Jožefo TRPINC (obl.), Karla in Francija
17.00
…. v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA * Simeon, Ana

02. 02. 2013

07.00 …. za + Izidorja, Antona in Ano KUHAR ter
vse DELOPSTOVE
17.00 …. za 2 + Petra PUNGARTNIK, vse ŠPRONGOVE
…. za + Karla, Marijo in Alojza KRAŠOVIC

žive in rajne farane
+ Antona MELANŠEK (obl.), Frančiško, Marijo
+ Anžeta KOLENC (30. dan)
* maš.: J.B., J.K.
+ Ivana SERDONER (obl.), vse SERDONERJEVE
+ Helenco in starše OCVIRK
+ Jožico BRUS
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA

4. MED LETOM * Blaž, škof, muč. * b.sl. Janez Gnidovec

03. 02. 2013

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

žive in rajne farane
+ Jožeta VIDIC in družino JELEN
+ Ivana PADER
* maš.: J.B., J.K.
+ Anico LESKOVŠEK in njene starše
+ Franca in Frančiško ŽOLNIR
+ Ano KRALJ (8.dan)
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

OBVESTILA - VABILA

Današnja nedelja, 27. januarja je svetopisemska. Sv. mašo ob 10.30 bodo
pripravili veroučenci 4. razreda.
Danes, v nedeljo 27.
januarja ob 15. uri, so
voditelji bibličnih skupin in vsi, ki se želimo
poglabljati v sporočilo Božje besede
vabljeni v Dom sv. Jožefa v Celje na
srečanje. Spregovorili bodo biblicisti
in drugi teološki izvedenci, sledil bo
pogovor in druženje.
V četrtek, 31. januarja ob 18.30 bo v
Škofijskem domu v Vrbju predavanje
'Verujem v Jezusa Kristusa'.
V četrtek po maši molitev za duhovne
poklice. V petek dopoldne obisk bolnikov. Ob 16.30 pred Najsvetejšim
češčenje Srca Jezusovega.
V petek, 1. februarja od 18. do 22. ure
ter v soboto, 2. februarja od 9. do 13.
ure bo letos tečaj priprave na zakon
tudi v Mozirju.
V soboto, na praznik, sv.
maši zjutraj in zvečer.
KULTURA

Danes, v nedeljo, 27. januarja ob 15.
uri bo v Domu krajanov Andraž nad
Polzelo božično - novoletni koncert
zbora Artvoicess, Glasbene šole Grosuplje. Lepo vabljeni!
V sredo, 30. januarja ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa Celje večer s fotografom, popotnikon, piscem Hermanom
Čatrom. Odprtje fotografske razstave.

APOSTOLAT MOLITVE
FEBRUAR 2013
Splošni: Da bi bile zdomske družine, zlasti matere,
deležne podpore in spremljanja v njihovih stiskah.
Misijonski: Da bi ljudstva, vpletena v
vojne in medsebojne spore, usmerjala
svojo pot h graditvi mirne prihodnosti.
Slovenski: Da bi se starejši, bolni, invalidi, vsi preskušani zavedali, da s svojim
trpljenjem dopolnjujejo Kristusovo
odrešenje sveta (prim. Kol 1,24).
Svetopisemska družba Slovenije vabi
k akciji: »Podarjam in berem Besedo«.
IZ STATISTIKE 2012 - RAZNO:
Nataliteta
župnija
Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova v.

-5
-8
+4
+6
-4
-1
-2

37 - krst. 42 - pogreb.
14 - krst. 22 - pogreb.
6 - krst. 2 - pogreb.
14 - krst. 8 - pogreb.
2 - krst. 6 - pogreb.
1 - krst. 2 - pogreb.
0 - krst. 2 - pogreb.

33
85

-

prvoobhajancev
birmancev
Obhajila v župnijski c.
nedelje
prazniki med tednom
delavniki

12.225
1.731
10.744

-

301
137

-

g. Janez B. (oznanjeno)
duhovniki razni

44
76
9
4
1

-

'Družina'
'Ognjišče'
'Mohorjeva zbirka'
'Misijonska obzorja'
'Prijatelj'

Oddani mašni nameni

Naročnine v župniji

