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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Drugega dne
je videl Jezusa, ko je
prihajal k njemu, in je rekel:
»Glejte, Jagnje božje,
ki odjemlje greh sveta.
Ta je tisti,
o katerem sem rekel:
Za menoj pride mož,
ki je pred menoj;
zakaj bil je prej ko jaz.
In jaz ga nisem poznal;
toda da se
Izraelu razodene,
zato sem jaz prišel
in z vodo krščujem.«
(Jn 1, 29-31)
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Janez nam pripoveduje, da je
pogledal in videl. Videl je, kako je
Duh prihajal nad Jezusa. In ker je
videl, pričuje. Kako že pravi Jezus na
nekem drugem kraju? … »Blagor
tistim, ki niso videli,
pa so verovali.«
Gospod, naj te
vidim in
naj verujem;
naj verujem,
tudi če
ne vidim!
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Ni še dolgo, kar smo stopili v novo
leto, polni načrtov in upanj. Na delovni mizi je še nov koledar z mnogimi
praznimi listi. Čudovito je doživetje,
kadar moreš obrniti list in začeti
znova. Kolikokrat si želimo, da bi
mogli z eno potezo prečrtati vse, kar
je bilo, in neobremenjeni stopiti v
nov dan.
Dobro vemo, da preteklosti ni mogoče
odpraviti z levo roko. Kar je bilo, je
bilo. Veliko minulega sega tudi v našo
sedanjost in določa našo prihodnost.
Novo leto, nova letnica, nov mesec
– to še zdaleč ni rešilo težav, bolnim
ni prineslo zdravja, brezposelnim

zaposlitve, ni razrešilo kriz v osebnem
RAZMIŠLJANJE
življenju in v medčloveških odnosih.
MLADOSTNIKA.
Posebej tisti ljudje, katerih preteklost
GOSPOD, DAJ DA
je zaznamovana s hudo krivdo ali s
BOM LAHKO
krivico, čutijo včasih prav neznosno
LJUBIL
breme preteklosti, ki se ga zagotovo
želijo znebiti.
Rad bi ljubil, Gospod, čutim potrebo
Slišal sem zgodbo o človeku, ki je hotel po ljubezni.
uiti svoji senci. Valjal se je po tleh, Vse moje bitje je ena sama želja:
skočil v vodo, skušal preskočiti svojo moje srce, moje telo se stegujeta
senco. Vse zaman. Neki modrijan, ki proti ljubezni.
mu je to prišlo na uho, je rekel: »To Moje roke grabijo po zraku,
je vendar čisto preprosto. Nič lažjega vendar tega, kar je predmet moje
kot to.« - »Kako preprosto? Kaj bi
ljubezni, ne morem doseči.
bil moral storiti?« so ga radovedno
spraševali. Modrijan pa je odgovoril: Sam sem, a tako rad bi bil v dvoje.
»Moral bi se samo postaviti v senco Govorim, vendar ni nikogar,
ki bi me poslušal.
drevesa in rešil bi se svoje sence.«
Živim, a nikogar ni,
Tale skoraj naivna zgodba skriva v ki bi moje življenje sprejel.
sebi pomenljivo sporočilo. Namiguje
Čemu sem tako bogat, ko pa nimam
na današnjega človeka, ki beži pred
svojo krivdo in žgočim glasom vesti. nikogar, da bi ga obogatil?
Kje bo našel rešilno drevo in njegovo Odkod prihaja ljubezen? Kam gre?
senco? Kristjani ga prepoznavamo Rad bi ljubil, Gospod, čutim potrebo
v drevesu križa, na katerem je bil po ljubezni.
poplačan naš dolg in dolg vsega sveta. Gospod, darujem ti vso svojo
V senci tega drevesa izginejo vse naše neizkoriščeno ljubezen.
sence.
Unovči jo tako, da bo osrečevala
Janez Krstnik je pokazal na Jezusa z mene in še koga.
Po: M. Qoistu
besedami: »Glejte, Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta.« Te besede je Cerkev postavila na najodličnejše mesto SREČA
v vsakdanjem bogoslužju. Tako iz
dneva v dan oznanja temu svetu ve- Sreča je kakor metulj.
selo sporočilo: Je nekdo, ki odjemlje Če ga skušaš ujeti,
bremena vseh. On, ki visi na križu. ti vedno znova uide.
Sam si človek teh bremen ne more Če pa ga potrpežljivo čakaš,
odvzeti. Sme pa se vedno znova bo morda sam od sebe
postaviti v blagodejno, odrešujočo sedel na tvojo roko.
senco križa.
Po: TV Slovenija – 1996

(Nathanael Hawthorne)
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2. MED LETOM * Makarij Aleksandrijski, opat

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
* J.B., J.K.
+ Marjano CEVZAR (obl.) in Rudija
+ Davorja GROFELNIKA
+ Jožeta KANOVNIKA
* maš.: Janez B., Jože K.

PONEDELJEK * Fabijan, papež * Sebastijan (Boštjan), mučenec
20. 01. 2014

POLZELA

7.00 … za + Antona PESJAKA, Katico, ostalo sorodstvo

TOREK * Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka * Epifanij Pavelski, škof
21. 01. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za + Marijo MALNIČ
POLZELA 17.00 … za + Ivana VASLETA
za družinsko drevo

* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA * Vincencij (Vinko), diakon, mučenec * Laura Vicuna, devica
22. 01. 2014

POLZELA

7.00 … za + Vero JERŠIČ in vse + JERŠIČEVE
… za + Ano KRALJ in sina Milana
* m.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK * Henrik Suzo, dominikanec * Ildefonz, škof * zaroka Marije in Jožefa
23. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Lenarta ŠTOKA (obl.) in starše REMS
… za + Boštjana JELENA
… v dober namen
* maš.: J.B., J.R., J.K.

PETEK * Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj * Felicijan, škof, učenec
24. 01. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za + Vilija SILOVŠKA in sorodnike
POLZELA 17.00 … za + Štefana OKORNA (obl.)
… za + Avgusta, Frančiško TERGLAV, Marjeto
in Rudija TKAVC
* m.: J.B., J. K.

SOBOTA * Spreobrnjenje apostola Pavla * Ananija iz Damaska
25. 01. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za + Konrada MEKLAVA (obl.), vse + MEKLAVOVE
POLZELA 17.00 … za + Štefanijo in Leopolda DEBELJAK

NEDELJA * 3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Timotej in Tit, škofa
26. 01. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Rudolfa in Marijo PODPEČAN
+ Helenco OCVIRK, starše, Dejana, Staneta
+ Terezijo URATNIK (obl.) in vse TOMAŽEVE
+ Alojzijo ŠALAMON
* maš.: J.B., J.R., L.S.

Vsaka nedelja naj bo nedelja svetega pisma!

OBVESTILA - VABILA

V nedeljo, 19. januarja ob 10. uri seja
ŽPS in cerkvenih ključarjev Andraž.
V cerkvi sv. Jožefa v Celju bo to nedeljo, 19. januarja, ob 15. uri, škof
Stanislav Lipovšek blagoslovil nova
relikviarija bl. A. M. Slomška in bl.
Alojzija Grozdeta, ki bosta postavljena v oltar bratov Cirila in Metoda.
Po maši bo še akademija.
To soboto, 18. januarja smo pričeli
molitveno osmino za edinost kristjanov. Vse dneve tega tedna bomo
bogoslužja zaznamovali z vsebino,
ki se priporoča za ta čas. Letošnje
geslo je vprašanje: »Mar je Kristus
razdeljen?« (1 Kor 1,13).
V petek, 24. januarja odhaja prva skupina birmancev na duhovno obnovo.
Naj jih spremlja obilje božjega blagoslova in seveda naša molitev.
26. januarja bomo obhajali svetopisemsko nedeljo. Slovensko biblično
gibanje pripravlja dan prej, v soboto,
po vseh škofijah srečanja s predavanji
o Božji besedi. Sodelovali bodo tudi
pričevalci. Za celjsko škofijo bo srečanje ob 15. uri pri Sv. Jožefu v Celju.

P
O
L
skupno število porok
Z
iz naše župnije
E
oba novoporočenca naša L
eden novoporočenec naš A
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oba iz druge župnije
obred v župnijski cerkvi
obred na Gori Oljki
drugod
starost - povprečje vseh
33,7 - povprečje ženini
31,5 - povprečje neveste
37,7 - najstarejši ženin
38,1 - najstarejša nevesta
29,6 - najmlajši ženin
26,0 - najmlajša nevesta
ženini samski
neveste samske
nevest + ženinov: Polzela
nevest + ženinov: Breg
nevest + ženinov: Ločica
nevest + ženinov: Založe
nevest + ženinov: Podvin
nevest + ženinov: Orova v.
nevest + ženinov: drugi
katoliške vere
poroke v avgustu
poroka v maju, juniju,
septembru, oktobru
Ni podatkov

ANDRAŽ

KULTURA

Kulturno društvo Andraž in Gledališka
sekcija Andraž predstavljata komedijo
RAZNO
Franca Streicherja »Zadreda iz zadrege
V ponedeljek, 20. januarja, od 8. do ali zadrega nad zadrego«. Režiser je
13. ure, bo v prostorih pod polzelsko Anton Satler. Prva predstava bo v socerkvijo krvodajalska akcija.
boto, 25. januarja ob 19. uri v Domu
krajanov Andraž. Ponovitve: 2. februSKRB ZA CERKEV
arja ob 15. uri in 6. aprila ob 15. uri.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Dobrič 23; Prijazen nasmeh lahko pogreje tri
Dobnik, Dobrič 23; Hleb, Dobrič 23/b. dolge zimske mesece. (japonski preg.)

