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BESEDA ŽIVEGA BOGA
V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila
v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič,
kar je nastalega.
V njej je bilo življenje
in življenje je bilo luč ljudi
in luč sveti v temi
in tema je ni sprejela.
(Jn 1, 1-5)
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Vemo, kaj to pomeni za nas kristjane.
Božji Sin, druga oseba Svete Trojice,
»V njej je bilo življenje in življenje je se je spustil v telo Device in postal
bilo luč ljudi« (Jn1, 4). človek kakor mi. »Med nami je razpel
Življenje in luč sta tu povezana. svoj šotor.« To je osrednja krščanska
Življenje je le takrat resnično resnica, ki nas skupaj z resnico o Sveti
življenje, če ga osvetljuje luč, Trojici razlikuje od vsake druge reliče življenje samo gije. Skoraj vse religije si predstavljajo
sebe razume. razum kot možnost 'dviganja' k Bogu,
Kdor živi brezciljno, gradijo nekakšno piramido, na vrhu
katere bi lahko srečali božanstvo. V
brez smisla,
krščanstvu pa se zgodi nasprotno:
ta ne živi resnično.
Bog je tisti, ki se je spustil med ljudi
Življenje potrebuje
in nas vse vodi k sebi kot narobe
smisel, luč, obrnjena piramida, ki vsa s konico
ki ga vodi. sloni na zemlji. Ta Sin »z besedo svoje
Anselm Grün moči nosi vse« (Heb 1,3).
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Toda omenjeni Janezov prolog je
kristjane vedno spominjal še na neko
drugo resnico: da tudi v njihovem
življenju beseda mora »postati meso«
(se učlovečiti), kar pomeni, da se
mora vera izražati v delih, ljubezen
se mora spremeniti v konkretna dobra dela. Če ne, pravi sv. Jakob, je mrtva.
Goethe je v Faustu takole parafraziral
prvi verz prologa: »V začetku je bilo
dejanje.« Ni povsem zgrešil; v Bogu
sta namreč beseda in dejanje eno.
Beseda se nikoli ne vrača k njemu,
ne da bi obrodila to, za kar jo je poslal.
Beseda naredi to, kar pomeni.

Rad bi sklenil s trditvijo, s katero se
sklene Janezov prolog; ta nam omogoča videti osrednje mesto Besede
v našem odnosu do Očeta: »Boga ni
nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki
je v Očetovem naročju, on je povedal.«
Po: R. Cantalamessa

KOLEDOVANJE.

Modri z Vzhoda, ki so
po poročilu evangelista Mateja (Mt 2,
1-12) prišli počastit
novorojenega Kralja, so zastopniki
Žal pa to ne drži za nas. Naša velika poganskih narodov. Pobožno izročilo
nevarnost je v tem, da se osredotoči- je iz njih naredilo »tri kralje«, ki jih
mo na besede, nikoli pa ne preidemo danes predstavljajo koledniki. Na
k dejanjem.
avstrijskem Koroškem so na pobudo
V času, v katerem smo dobesedno Cerkve trikraljevski koledniki začeli
pod poplavo besed, sporočil, oglasov, zbirati denar za misijone in to se je
izrečenih in natisnjenih besed, je uveljavilo tudi pri nas v samostojni
potreben posebne vrste post; post od Sloveniji. Trikraljevsko akcijo vodi
besed. Naj iz naših ust ne prihajajo in spodbuja Misijonsko središče Slonepotrebne besede, v nas pa naj ne venije.
vstopa množica nekoristnih, celo
MISEL O SREČI.
praznih in škodljivih besed. Potrebno
se je razstrupiti. Manj govoriti in več
Če bi hoteli biti le srečni,
narediti.
bi to morda prav kmalu
Konkretno se lahko odločimo, da bodosegli.
mo storili kakšno dobro delo, kakšno
Toda
hočemo
biti srečnejši kot drugi,
domače opravilo, ne da bi o tem komu
to
pa
je
zelo
težko
doseči,
govorili, preprosto molče, da bi nekako zadostili za vse tiste priložnosti, ker imamo druge za srečnejše
ko smo govorili, kaj vse bi bilo pot- kot dejansko so.
Charles Montesquieu
rebno storiti, sami pa tega nismo naredili. V sebi razvijajmo čut za stvari,
ki ostanejo na skrivnem med nami Karl Heinrich Waggerl:
in Bogom ali pa vsaj med nami in Kdor ni storil nič slabega,
našo vestjo.
s tem še ni naredil nič dobrega.
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05. 01. – 12. 01.



NEDELJA * 2. PO BOŽIČU * Emilijana, devica * Janez Nepomuk Neuman, škof
05. 01. 2014

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Darinko PLASKAN
+ Stanislava ROMIHA (30. dan)
+ Viktorja BOŽIČA
+ Ivano KOVAČEC
* maš.: J.B., J.R., J.K..

PONEDELJEK * GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Sveti trije kralji
06. 01. 2014

POLZELA 7.00 … za + Marijo, Ivanko in Filipa VREČKO
ANDRAŽ 16.00 … za + Antona REBERNIKA, Ivana, Janija KRAJNC
… za + Janeza GLUŠIČA (obl.), Terezijo, Jožeta,
vse DOMNETOVE
* maš.: Janez B., Jože K.
POLZELA 17.00 … za + Marijo (obl.) in Antona SAMEC

TOREK * Rajmund Penjaforski, duhovnik * Valentin (Zdravko), škof
07. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Stanislava RIBIČA (8. dan)
… za + Marijo in Ano PERNE
* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA * Severin Noriški, opat * Erhard, škof * Jurij iz Hozibe, menih
08. 01. 2014

POLZELA 7.00 … za + Marijo NOVAK
POLZELA 16.00 … za + Ludvika REGORŠEK (pogrebna)

ČETRTEK * Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Corsini, karmeličan, škof
09. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Štefko PODVRŠNIK
… za + Marka PALIRJA

* maš.: Janez B., Jože K.

PETEK * Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj * Agaton, papež * Viljem, škof
10. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Marijo JAZBEC (7. dan)
… za + Albina TERČAKA

* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA * Pavlin Oglejski, škof * Teodozij Koinobit, menih * Salvij, mučenec
11. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Franca JELOVŠKA (obl.)
… za + Boštjana CAJHNA

* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA * JEZUSOV KRST * Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt B., š.
12. 01. 2014

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ za zdravje in srečo v družini ter + starše
+ Antona TOMINŠKA (obl.) * maš.: Janez B., Jože K.
+ Tilčko ŽOLNIR (obl.) in Ivana
+ Danijela ŽGANKA
* maš.: Janez B., Lovro S.

Ne boj se napredovati počasi,
boj se samo tega, da bi se ustavil.

(kitajski pregovor)

OBVESTILA - VABILA

V župnijski cerkvi na Polzeli bo to nedeljo, 5. januarja ob 16. uri koncert,
koledovanje polzelskih zborov in glasbenih skupin. Lepo vabljeni!
V ponedeljek, 6. januarja, je praznik
Gospodovega razglašenja. Maše bodo:
na Polzeli ob 7. in 17. uri, v Andražu
pa ob 16. uri.
V ponedeljek, 6. januarja, po večerni
maši bo v župnišču redna seja ŽPS.
V torek, 7. januarja, po večerni maši
bo redna seja župnijske Karitas.
V četrtek, 9. januarja po večerni maši
bo v prostoru pod cerkvijo srečanje
s starši birmancev.
V četrtek, 9. januarja ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
RAZNO

Prispevek za ogrevanje in urejanje
cerkve (stolnino) je v decembru oddalo 67 oseb. Vabljeni tudi ostali!
Zahvala vsem, ki ste izvedli letošnje
koledovanje v Andražu. Vključenih
je bilo 30 otrok in 9 odraslih. Hvala
tudi vsem, ki ste jih sprejeli na svojih
domovih in darovali za misijone!
V nedeljo, 12. januarja ob 17. uri bo v
Kulturnem domu na Polzeli burka:
»Moža je zatajila in sovražnica mož«.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Smrekar-Hojkar, Andraž
28/b; Dominkovič, Andraž 29.
Na Polzeli: Podvin pri Polzeli.

IZ STATISTIKE 2013 - KRSTI:
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39 - skupno število krščenih
23 - dečkov
16 - deklic
33 - iz župnije Polzela
12 – Polzela (0,497); 9 – Breg (0,932);
8 – Ločica (0,947); 4 – Založe (0,962);
1 – Podvin (0,365); 0 – Orova vas
(17,95%)
7 - zakonski
24 - izvenzak. skupn. (61,54%)
(7,69%)
3 - nezakonski
5 - civilnozakonski (12,82%)
23 - prvorojencev.; 12 - drugor.; 4 - tretje.
40,1
37,9
20,4
21,2
1,7
1,0
8,5
2,9
12,2
9,2

-

najstarejši očka (ob r. otroka)
najstarejša mamica (ob r. o.)
najmlajši očka (ob r. otroka)
najmlajša mamica (ob r. o.)
najmlajši deček (mesecev)
najmlajša deklica (mesecev)
najstarejši deček (let)
najstarejša deklica (let)
povprečje dečki (mesecev)
povprečje deklice (mesecev)

imena: 2x - Jure, Sara, 1x - Aleksander,
Ana, Anaja, Anej, Anna, Ava, Blaž, Ema,
Jakob, Jan, Jože, Jurij, Lina, Lovro, Luc,
Lukas, Maj, Mark, Matevž, Mia, Nastja, Nejc,
Nik, Oliver, Pia, Rene, Sebastjan, Sofija,
Tai, Taja, Tiana, Tilen, Tinkara, Val, Zala

A
9 - skupno število krščenih N
4 - dečkov
D
5 - deklic
R
3 - iz župnije Sv. Andraž
A
1 - Andraž (0,123); 2 - Dobrič (0,99) Ž
(22,22%)
2 - zakonski
5 - izvenzakon.skupn. (55,56%)
2 - civilnozakonski (22,22%)
38,1 - najstarejši očka (ob r. otroka)
33,5 - najstarejša mamica (ob r. o.)
24,3 - najmlajši očka (ob r. otroka)
23,0 - najmlajša mamica (ob r. o.)
0,9 - najmlajši deček (mesecev)
3,6 - najmlajša deklica (mesecev)
36,2 - najstarejši fant (let)
26,9 - najstarejše dekle (let)
imena: 1x - Alina, Blaž, Ema, Jon, Mia,
Pia, Urh, Urška, Žan

