Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
12. januar

2014
Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po krstu je Jezus
takoj stopil iz vode; in glej,
odprla so se mu nebesa
in videl je Božjega Duha,
ki se je kakor golob spuščal
navzdol in prihajal nadenj;
in glej, iz nebes
se je začul glas:
»Ta je moj ljubljeni sin,
nad katerim imam veselje.«
(Mt 3, 16-17)

JJEEZZUUSSO
OVV K
KRRSSTT...

Ko je bil Jezus krščen v Jordanu, se je
nad njim odprlo nebo. Tako je krst
za 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.
Anselm Grün

BBO
OŽŽJJII D
DUUH
H JJEE PPRRIIH
HAAJJAALL NNAAD
DEENNJJ

Sveti Duh se je ob krstu spustil nad
Jezusa, da ga je poklical k mesijanskemu delovanju in mu poveril mesijansko poslanstvo. Začelo se je nekaj
usodno novega. Nekdaj, ko je Mojzes
ob izhodu iz Egipta pripeljal svoje
ljudstvo pod goro Sinaj, se je odprlo
nebo in je vsemogočni Bog stopil dol,
da je sklenil zavezo z izraelskim ljudstvom ter jih s tem naredil za izvoljeni
narod, za Božje ljudstvo. Podobno
je z Jezusovim krstom nastalo novozavezno Božje ljudstvo, to smo mi,
kristjani.
Janez je v Jezusu zaslutil 'Božjo slavo',
zato mu je bilo nerazumljivo, kako

da se on, ki je razglašen za Odrešenika
(Mesija), meša med to množico, ki
naj bi jo odreševal. Janez je bil pač
otrok svojega časa in si je tudi sam
predstavljal, da bo Odrešenik prišel
kot nekakšna grožnja pokvarjenim
ljudem, zdaj, ob krstu, pa ugotavlja,
da prihaja kot »jagnje«, kot nosilec
Božje blagovesti, Božjega usmiljenja
in odpuščanja, prihaja, »da odpre slepim oči, da pripelje jetnike iz zapora,
iz ječe tiste, ki sedijo v temi«, kakor
je že davno napovedal prerok Izaija.

sestre. Vzemimo si čas in na ta dan
iz hvaležnosti dobremu Bogu, da smo
lahko njegovi otroci, zavzeto sodelujmo pri sveti maši.
Naj bo praznična nedelja tudi priložnost za klepet in spomin na veliki
dogodek, ko smo posamezni člani
naše družine postali člani večje družine, ki jo imenujemo Cerkev.
Spomnimo se datumov, ko smo prejeli
ta zakrament, in poklepetajmo, kako
smo ta veliki dan praznovali.

Jezus Kristus, nedolžni, brezgrešni,
MOLITEV
je stopil v vodo Jordana, da je zaradi
nas postal »nosilec greha«. S tem se
Sveti, Troedini
Bog, ti si
je zavestno in povsem podredil Božji
Ljubezen.
volji. Kajti Božja volja je bila, da Jezus
Slavimo te in
s krstom sprejme nase vse grehe ljudi
hvalimo,
in postane »Božje jagnje, ki odvzema
greh sveta« (Jn 1,29).
ker si ustvaril družino,
Jezusova »slava« torej ni v zunanjem da se tvoja Ljubezen
priznanju s strani ljudi, ampak v zves- po njej uresničuje in razširja.
tem izpolnjevanju 'Božje pravičnosti', V času, ko se želi razvrednotiti
v doslednem izpolnjevanju Božje družino očeta, matere in otrok,
volje. Ta ga vodi na pot z grešniki, se milostno ozri na nas,
na pot, ki ga bo končno pripeljala na da bomo uresničevali
križ. Toda samo ta pot je odrešilna! tvoj načrt ljubezni.
Prosimo te, da bi se vsi kristjani
Po: J. Kužniku s pogumom in javno besedo
zavzeli za vrednoto družine
JEZUSOV KRST.
ter jo posredovali našim mladim.
Praznik Jezusovega Naše družine, naš narod
krsta je skupni praz- in naše voditelje izročamo v varstvo
nik nas vseh, ki smo matere Marije, svetega Jožefa
prejeli zakrament in drugih zavetnikov družine.
svetega krsta. Zato Stvarnik družine,
je prav, da skupaj z Jezusom tudi mi sprejmi naše prošnje in jih usliši
praznujemo spomin na naš krst, saj po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
smo z njim postali njegovi bratje in
Naše poslanstvo 45, str. 42



12. 01. – 19. 01.

NEDELJA *
12. 01. 2014

M
MA
AŠ
ŠN
N II N
NA
AM
ME
EN
N II



JEZUSOV KRST * Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt B., š.

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.

PONEDELJEK * Hilarij (Radovan), škof, c.u. * Veronika Milanska, devica
13. 01. 2014

POLZELA

7.00 … za + Jožeta ŠTORMANA (1. obl.)

TOREK * Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks Nolanski, duhovnik
14. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Slavko DUCMAN in vse ZIDARJEVE
… za + Ludvika REGORŠKA (7. dan)
* maš.: J.B., J.K.

SREDA * Absalom, koprski škof * Pavel iz Teb, puščavnik
15. 01. 2014

POLZELA

7.00 … za + Antona RIBAR, Marijo, Pavla RANČIGAJ
… za + Ivanko ČEDE (1. ob.), vse ČEDETOVE
in Štefana VEBRA
* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK * Honorat, škof * Berard in drugi maroški mučenci
16. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČ
… za + Romana OŽIRJA (1. obl.)
za + Jožefo KRT (30. dan)
* maš.: J.B., J.R., J.K.

PETEK * Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Anton Koprski, redovnik
17. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Janka RAZBORNIKA (30. dan)
… za 2 + Antona in Julijano SVETKO

* m.: J.B., J. K.

SOBOTA * Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka * Jakob Hilarij Cosan
18. 01. 2014

ANDRAŽ 14.00 … v zahvalo za 65 let zakona (Krk)
POLZELA 17.00 … za + Antona LOKANA (1. obl.)
… za + Anico KOŠEC
* maš.: Janez B., Jože K.

NEDELJA * 2. MED LETOM * Makarij Aleksandrijski, opat
19. 01. 2014

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Jožefo BLAGOTINŠEK (obl.) in Rudija
+ Marjano CEVZAR (obl.) in Rudija
* J.B., J.K.
+ Davorja GROFELNIKA
+ Jožeta KANOVNIKA
* maš.: Janez B., Lovro S.

Človekovo srce načrtuje svojo pot,
a Gospod vodi njegove korake. (pregovor)

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 13. januarja, ob 19. uri
bo v župnišču na Polzeli redna seja
ŽGS. Člani vabljeni! Obvestite se!
V soboto, 18. januarja s pričetkom ob
9.30 bo v Celju, pri Bl. A. M. Slomšku,
srečanje kolednikov celjske škofije.
Tudi 55 kolednikov naših dveh župnij
lepo vabljeni k udeležbi.
V soboto, 18, januarja, bo v cerkvi sv.
Andreja v Andražu zahvalna maša za
65 let zakonske zveze Pepce in Nandija Krk. Čestitamo!
V nedeljo, 19. januarja ob 10. uri seja
ŽPS in cerkvenih ključarjev Andraž.
RAZNO

Prispevek za ogrevanje in urejanje
cerkve (stolnino) je doslej oddalo 105
oseb. Hvala! (Lani skupaj 169).
Roditeljskega sestanka v četrtek zvečer se je udeležilo rekordno število
staršev letošnjih birmancev. Pohvala.
Ta teden še zbiramo naročnino za
verski tisk v letu 2014. Kaže se velik
osip naročnikov. Škoda.
KULTURA

To nedeljo, 12. januarja ob 17. uri bo v
Kulturnem domu na Polzeli na ogled
komedija: »Moža je zatajila …« Izvaja
dramska skupina KD Škofja vas. 5 €.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Andraž 76;
Sitar, Andraž 77; (Ožir, Andraž 11).
Na Polzeli: Podvin pri Polzeli.
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IZ STATISTIKE 2013 - POGREBI:

41 22 19 36 18 - Polzela, 8 - Breg, 3 – Ločica, 3 –
Založe, 3 - Podvin, 1 - Orova vas, 5 – tuji
9 doma, 17 v bolnišnici Celje, 3 v bolnišnici Topolšica, 3 v drugih bolnišnicah,
9 v Domu upokojencev, 1 drugod
21 - prevideni
10 – moški, 11 – ženske
starost
74,4 – povprečje vsi
68,5 – povprečje moški
81,3 – povprečje ženske
94,2 – najstarejši moški
92,2 – najstarejša ženska
41,1 – najmlajši moški
61,7 – najmlajša ženska
4 nad 90 let, 14 80 – 90 let, 9 70 – 80 let,
7 60 – 70 let, 4 50 – 60 let, 3 pod 50 let
7 v decembru, 6 v marcu, 5 v januarju,
juniju, 4 v avgustu, 3 v februarju, aprilu,
septembru, oktobru, 2 v juliju
12 rak, 8 starostna oslabelost, 5 odpoved
srca, 3 kap, 3 odpoved notranjih organov,
2 pljučnica, 2 nesreča, 6 drugo

A
5 - skupno število pogrebov
N
3 - moški
D
2 - ženske
R
5 - Andraž, 0 – Dobrič
A
1 doma, 3 v bolnišnici Topolšica,
Ž
1 v Domu upokojencev
0 - Prevideni
starost
70,2 – povprečje vsi
61,9 – povprečje moški
82,9 – povprečje ženske
74,5 – najstarejši moški
91,1 – najstarejša ženska
39,6 – najmlajši moški
74,1 – najmlajša ženska
1 nad 90 let, 3 70 – 80 let, 1 pod 50 let
2 v avgustu, 1 v aprilu, 1 v juniju, 1 v
septembru
1 rak, 2 odpoved srca, 1 odpoved
pljuč, 1 dementnost

