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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je hodil
ob Galilejskem morju,
je zagledal dva brata:
Simona, z imenom Peter,
in njegovega brata Andreja,
ko sta mrežo
metala v morje;
bila sta namreč ribiča.
Reče jima:
»Hodíta za menoj
in napravil vaju bom
za ribiča ljudi.«
In takoj sta mreže popustila
in šla za njim.
(Mt 4, 18-20)
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V današnji Božji besedi gre za skrbno
pretehtane besede in izraze. Vsaka
O Gospod, stori, da bi vsak človek na ima svoje bogastvo. Janez v prvem
svetu poznal Sveto pismo. delu tako podaja roko Jezusu, skoraj
Vzbudi v ljudeh lakoto po tvoji Besedi. kot bi mu hotel reči: »Sedaj oznanilo
Daj, da postane naš vsakdanji kruh. kraljestva zadeva tebe; tvoja naloga
Da bi vsi, ki znajo brati, spoznali je.« In Jezus je začel oznanjati na meji
evangelij z lastnimi očmi. ozemlja, ki ga je upravljal Herod; tisti,
Tisti, ki ne znajo brati, pa naj ki bo sodeloval pri njegovem trpljenju.
srečajo druge, ki jim
ga bodo brali! Jezusova prednostna naloga je torej
Predvsem pa oznanjevanje. Jezus je v skladu z izvir– ko bodo ljudje nim pomenom besede predstavljen v
– poznali tvojo voljo, drži glasnika, ki razglaša nekaj novega,
naj se izpolni. ki posreduje prvo oznanilo. To je poZa njeno membno za nas, ki moramo oznanjati
uresničitev porabi nas! v sekulariziranam svetu; pomembno
NNEED
DEELLJJAA SSVVEETTEEGGAA PPIISSM
MAA...

je razumeti, v kakšnih okoliščinah se
… SVETOPISEMSKA
uresničuje Jezusovo »oznanjevanje«.
Ni tako kot Krstnik »glas vpijočega
Ali ni vsaka nedelja
v puščavi«, ampak je pravi glasnik, ki
svetopisemska?
prinaša sporočilo tja, kjer so ljudje.
Če smo dovolj
Tam si išče poslušalcev in nekega dne
zbrani in sledimo Božji besedi,
bo rekel svojim učencem, naj gredo, nas vedno znova bogati, vzpodbuja
danes pa to govori nam.
in usmerja v pravo življenje.
Oznanilo je isto, kot ga je oznanjal Današnja nedelja pa je še posebej
Krstnik, ki pa se je omejil zgolj na posvečena Svetemu pismu, želi nas
»Spreobrnite se« in torej na pred- vzpodbuditi, da postane del našega
stavljanje kraljestva kot prihoda za doma; berimo otrokom, družini, preddokončno sodbo. Tudi Jezus začenja vsem pa za svojo dušo in duhovno
s »Spreobrnite se!«, z besedo, ki je rast!
zelo globoka. Njen temeljni pomen
je obrniti se naokrog, obrniti se nazaj, DOBRODELNA POBUDA
ker pot, po kateri hodijo, vodi daleč
od kraljestva. Kraljestvo pa se je pri- »Ob nedelji Svetega pisma smo pobližalo, je tukaj, vendar ni tam, kamor vabljeni, da razmislimo o daru, ki ga
gredo. Zato se morajo spreobrniti, imamo v Svetem pismu, saj je na svetu
obrniti se nazaj, če ga hočejo srečati, veliko ljudi, ki si Svetega pisma sami
videti, ga narediti za svoje. Božje ne morejo privoščiti. Vzemimo ta dan
kraljestvo je tam, kjer je nekdo, ki torej kot novo priložnost. Obrišimo
izpolnjuje Božjo voljo, ki izpolnjuje prah iz te svete knjige, jo odprimo in
vso pravičnost. Takšen je Jezus. Spre- berimo. Obenem pa se odločimo, da
obrniti se torej pomeni srečati se z jo bomo ob nedelji Svetega pisma
njim, sprejeti ga in vstopiti v občestvo tudi podarili nekomu, ki je sam ne
more kupiti, saj je Jezus rekel, da 'čloz njim.
vek ne živi samo od kruha, pač pa od
Jezus tako kraljestva ne vidi samo vsake Besede, ki prihaja iz Božjih ust'.
kot dogodek (kot to vidi Krstnik), ki Na polici z verskim tiskom so letaki
sodi človeka, ampak kot zelo pozitivno za pobudo 'Ljudje v Etiopiji dvigajo
in osvobajajočo resničnost.
roke k Bogu«. S tem, ko bomo po svoPo: M. Galizziju jih močeh darovali, bomo kristjanom
v Etiopiji pomagali do lastnega SveGospod kliče tudi tega pisma, ki si ga tako želijo. Že v
mene in tebe, da vnaprej se zahvaljujem vsem, ki se
pustiva, trdno in boste odzvali tej pobudi.«
uhojeno pot mnogih ter da stopiva TRR: SI56 0208 5001 0473 552, »Za
na pot za njim. Sva pripravljena, Etiopijo« (SWIFT LJBASI2X).
Benjamin Siter,
da pustiva mreže najinega vsakodobrodelno@svetopismo.si
dnevnega ulova in hodiva za njim?
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26. 01. – 02. 02.

NEDELJA *
26. 01. 2014



3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Timotej in Tit, škofa

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… 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
+ Stanka KOŠEC (ob pogrebu)
* m.: J.B., J.R., J.K., L.S.

PONEDELJEK * Angela Merici, dev. ustanoviteljica uršulink
27. 01. 2014

POLZELA

7.00 … za + Stanislava RIBIČA (30. dan)
… za + Marijo HROVAT
* maš.: Janez B., Jože B.

TOREK * Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj * Janez Galski
28. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Marijo JAZBEC (30. dan)
… za + Alojza ČATERJA

* maš.: Janez B., Jože B.

SREDA * Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava Lament, red. ustan.
29. 01. 2014

POLZELA

7.00 … za + Franca PUSOVNIKA in starše

ČETRTEK * Hijacinta Mariscotti, tretjerednica * Martina, mučenka
30. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Marijo JELEN, Marto, Alberta VILČ
… za + Ivana SERDONERJA (obl.) * m.: Janez B., Jože B.

PETEK * Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev
31. 01. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

+
+
+
+

Franca in Frančeka, vse LESKOVŠEKOVE
Milana TERGLAV in ŠPRONGOVE
Franca JELENA (obl.)
Minko ŠTOK (8. dan)
* maš.: J.B., J.R., J.B.

SOBOTA * Brigita Irska, opatinja * Viridijana, puščavnica
01. 02. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za
… za

+
+
+
+
+

SMREČNIKOVE
Petra PUNGARTNIKA, vnuka, ŠPRONGOVE
Karla, Marijo, Alojza KRAŠOVIC
Terezijo in Karla STIBEL
Stanka KOŠEC (7. dan)
* m.: J.B., J.R., J.B., J.K.

NEDELJA * JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA * Simeon in Ana
02. 02. 2014

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK
+ Angelo in Franca ZAJC (obl.)
+ VRABIČEVE
* maš.: J.B., J.K., L.S.
+ Jožeta VIDIC (obl.) in družino JELEN
+ Ivana PADER (obl.), vse PADERJEVE
* maš.: J.B., J.R., J.K.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo bosta krščena Julija K.,
Polzela in Filip G., Ločica ob Savinji.
Prihodnjo nedeljo, 2. februarja bomo
obhajali praznik Jezusovega darovanja. Sveče, ki jih bomo rabili pri
bogoslužju, boste lahko kupili pred
svetimi mašami.
APOSTOLAT MOLITVE
FEBRUAR 2014
Splošni: Da bi modrost in
izkušenost starejših
ljudi dobili priznanje tako v Cerkvi
kot v širši družbi.
Za evangelizacijo: Da bi duhovniki,
redovniki in laiki velikodušno sodelovali pri poslanstvu evangelizacije.
Slovenski: Da bi pastoralni delavci
omogočili mladim ustrezno pripravo
na zakon in da bi se mladi teh priprav udeleževali.
KULTURA - DOBRODELNOST
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Nataliteta
Z
- 2 34 - krst. 36 - pogreb. E
- 6 12 - krst. 18 - pogreb. L
9 - krst. 8 - pogreb. A
+1

IZ STATISTIKE 2013 - RAZNO:

župnija
Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova v.

+5
+1
-2
-1

8
4
1
0

-

krst.
krst.
krst.
krst.

3
3
3
1

-

pogreb.
pogreb.
pogreb.
pogreb.

29
0

-

11.225
1.380
8.043

-

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

294
172

-

Oddani mašni nameni
g. Janez B. (oznanjeno)
duhovniki razni

45
75
6
3
2

-

Naročnine v župniji
'Družina'
'Ognjišče'
'Mohorjeva zbirka'
'Misijonska obzorja'
'Brat Frančišek'
Nataliteta

župnija
Andraž
Dobrič

-2
-4

3 - krst.
1 - krst.
2 - krst.

5 - pogr.
5 - pogr.
0 - pogr.
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+2
V nedeljo, 26. januarja ob 17. uri, bo
10 - prvoobhajancev
Gledališka skupina KUD Polzela v
14 - birmancev
Domu krajanov Gomilsko odigrala
Obhajila v župnijski c.
dramo F. S. Finžgarja: Razvalina življenja. Igra bo humanitarnega značaja. 10.500 - Nedelje, prazniki, delav.
Prispevki bodo namenjeni za težko
Naročnine v župniji
invalidko Veroniko iz Tabora. Tisti,
12 - 'Družina'
40 - 'Ognjišče'
ki ne boste mogli na igro, lahko pomagate z nakazilom na TRR 0600
000 7474 828, sklic 01032013.
Andraž: Prvo in drugo nedeljo v februarju bodo tudi letos ključarji zbirali
SKRB ZA CERKEV
prispevke za uporabo klopi v cerkvi.
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Čeprav so razmere nekoliko drugačne
V Andražu: Klemenčič, Andraž 24; kot prejšnja leta, upam, da se dáru ne
Sitar, Andraž 22. Na Polzeli: Založe. boste odtegnili. Že v naprej hvala!

