Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
2. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In po navdihnjenju
je prišel v tempelj.
Ko so starši prinesli
dete Jezusa,
da bi zanj storili
po običaju postave,
ga je tudi on vzel v naročje,
zahvalil Boga in rekel:
»Zdaj odpuščaš, Gospod,
po svoji besedi
svojega služabnika v miru;
zakaj moje oči so videle
tvoje zveličanje,
ki si ga pripravil pred
obličjem vseh narodov:
luč v razsvetljenje poganov
in slavo Izraela,
tvojega ljudstva.«

JJEEZZUUSSO
OVVAA SSPPRRAAVVNNAA D
DAARRIITTEEVV

Na 40. dan po Jezusovem rojstvu se
Marija in Jožef odpravita iz Betlehema
v Jeruzalem. Pot je trajala približno
(Lk 2, 27-32) dve uri. Dve uri! Veliko prekratek čas,
da bi sveti zakonski par premislil vse
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O S P O D O V O D A R O V A N J E . skrivnosti Božjega otroka: »Ta bo velik, Sin Najvišjega, dan mu bo prestol
Marija je kot posoda, vsa za Jezusa,
Davida kralja, njegovemu kraljestvu
žarki svetlobe jo kot meči prebadajo,
ne bo konca«; »Marija, ti si blagosloStarček Simeon je bil izvoljen,
vljena bolj kot vse druge žene, saj si
da je med prvimi prepoznal
Gospodova mati«; »obisk pastirjev«;
Odrešenika in prerokoval.
prve kaplje krvi, predobčene na osmi
Simeon je stopil iz teme
dan po rojstvu, in skrivnostno ime
in se približal Luči.
Ješua (Jahve je rešitelj).«
Praznik vabi, naj tudi
mi prepoznamo Jožef v kletki, ki jo je sam izdelal, nese
in zljubimo Luč. dve grlici ali dva golobčka za odkup

prvorojenca in za daritev. Grlica vso
pot poje, golob gruli. Ne zavedata se,
da bosta kmalu darovana, žrtvovana
namesto 40-dnevnega otroka. Ta pa
se je na podlagi blaženega gledanja
zavedal, da je Božja oseba, da bo darovan. Srce Jezusa otroka je z večno
Božo Besedo v osebi zedinjeno. V
Jeruzalemu, na tempeljskem dvoru
poganov, so menjalci in prodajalci
videli mlado ženo z otrokom v naročju. Nevoščljivo so gledali mladega
moža s parom grlic ali golobčkov v
kletki. Prinesel si ju je s seboj. Oni pa
bi radi prodali svoje ptiče in pri barantanju kaj zaslužili. Po Božji previdnosti so se ob Jezusovem darovanju
znašli štirje: Marija, Jožef, starček
Simeon in prerokinja Ana. Sledil je
pomenljiv obred, kadar je šlo za reveže: »Če kdo ne more kupiti ovce,
naj prinese Gospodu kot spravni dar
za svoje grehe grlici ali dva golobčka,
enega za daritev za greh in drugega
za žgalno daritev« (3 Mz 5,7).

KULTURNI PRAZNIK

France Prešeren danes
velja za največjega slovenskega pesnika. Njegova pesem Zdravljica,
napisana leta 1844, je državna himna
Republike Slovenije. Na Prešernov
»god«, torej dan njegove smrti, prazujemo Slovenci svoj kulturni praznik.
Ta dan naj bo namenjen bogatenju
našega notranjega sveta z lepim in
dobrim: oglejmo si razstavo, obiščimo
muzej, preberimo dobro knjigo, prisluhnimo glasbi …
MOLITEV ZA DRUŽINO

Sveti, Troedini Bog,
ti si Ljubezen.
Slavimo te in
hvalimo, ker si
ustvaril družino,
da se tvoja Ljubezen
po njej uresničuje in razširja.
V času, ko se želi razvrednotiti
družino očeta, matere in otrok,
Še preden se je na Kalvariji izpolnila
se milostno ozri na nas,
prerokba »gledali bodo vanj, ki so da bomo uresničevali
ga prebodli«, so se prisotni ozrli na tvoj načrt ljubezni.
predpodobo Jezusove daritve na Prosimo te, da bi se vsi kristjani
križu: gledali so kri, ki je curljala iz s pogumom in javno besedo
prve grlice ali golobčka, in ogenj, ki zavzeli za vrednoto družine
je na oltarju použil drugo grlico ali ter jo posredovali našim mladim.
golobčka. Peruti so bile samo nalom- Naše družine, naš narod
ljene, ne strte (»Nobene kosti mu ne in naše voditelje izročamo v varstvo
bodo strli«, Jn 19,36). Pod podobo matere Marije, svetega Jožefa
grlice ali golobčka se je že vnaprej in drugih zavetnikov družine.
darovalo Jezusovo telesno srce kot Stvarnik družine,
simbol njegove Božje-človeške lju- sprejmi naše prošnje in jih usliši
bezni.
po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Po: Pastoralni pogovori 1/07

Naše poslanstvo 45, str. 42
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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 * J.B., J.K.

PONEDELJEK * Blaž, škof, mučenec * Oskar, škof
03. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Izidorja KUHAR in vse KUHARJEVE

TOREK * Andrej Corsini, škof * Jožef Leoniški, duhovnik
04. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Ludvika REGORŠKA (30. dan)
… za + Marka PALIRJA
* maš.: Janez B., Jože B.

SREDA * Agata, devica, mučenka * Ingenuin (Geno), škof
05. 02. 2014

POLZELA

7.00 … za + Marijo JAZBEC (30. dan)
za + Franca TURNŠEK (obl.) vse MLINARJEVE
in starše BOLHA
* maš.: Janez B., Jože K.

ČETRTEK * PRVI * Pavel Miki in drugi japonski mučenci * Peter K.
06. 02. 2014

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana DUŠIČA
POLZELA 17.00 … za + Alojza CIMPERMANA in starše
za + Maksa TURNŠKA (obl)
* m.: Janez B., Jože K.

PETEK * PRVI * Egidij Marija od sv. Jožefa, red. * Janez iz Triore, duh. m.
07. 02. 2014

ANDRAŽ
POLZELA

8.00 … molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
8.30 … v čast srcu Jezusovemu
16.30 … molitev pred Najsvetejšim, spoved, blagoslov
17.00 … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Rozalijo LEBER (1. obl.)
… za + Silvo NOVAK (1. obl.)
* maš.: J.B., J.R., J.B.

SOBOTA * Hieronim Emilijani, red. ustan. * Marijin spomin – PREŠERNOV DAN
08. 02. 2014

POLZELA 17.00 … za + Rozalijo in Andreja KORBER
… za + Stanislava ROMIHA
… za + Terezijo PAINKRET (8. dan)

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

NEDELJA * 5. MED LETOM * Apolonija (Polona), devica, mučenka)
09. 02. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Apolonijo in Ivana JELEN
+ Ivanko in Franca DROBEŽ
+ Apolonijo ČRETNIK
+ Alojza, Marijo ŠTEFANČIČ, Anico
LESKOŠEK (obl.)
* maš.: J.B., J.R., J.K.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 2. februarja, bomo obhajali
praznik Jezusovega darovanja. Sveče,
ki jih bomo rabili pri bogoslužju, boste
lahko kupili pred svetimi mašami.
To nedeljo, 2. februarja, ob 15. uri v
Petrovčah 'Dan posvečenega življenja'.
V sredo, 5. februarja, duhovna obnova
duhovnikov dekanij Žalec, Braslovče.
V četrtek, 6. februarja, bomo po sv.
mašah molili za duhovne poklice.
V petek, 7. februarja, ob 8. uri bo v
Andražu in ob 16.30 na Polzeli pobožnost v čast Srcu Jezusovemu.
V petek, 7. februarja dopoldne, bo
obisk bolnikov na domovih.
RAZNO

To nedeljo, 2. februarja, ob 15. uri v
Andražu ponovitev gledališkega dela
'Zadrega nad zadrego'.
Andraž: Prvo in drugo nedeljo v februarju bodo tudi letos ključarji zbirali
prispevke za uporabo klopi v cerkvi.
Čeprav so razmere nekoliko drugačne
kot prejšnja leta, upam, da se dáru ne
boste odtegnili. Že v naprej hvala!
V petek, 7. februarja, ob 18. uri bo v
Kulturnem domu Polzela proslava ob
kulturnem prazniku.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Verdev, Andraž 25; Zabukovnik, Andraž 25/a, Aristovnik,
Andraž 23/a. Na Polzeli: Založe.

IZ STATISTIKE 2013 - RAZNO:

Oddani mašni nameni
294 oznanjenih mašnih namenov je
bilo oddanih g. Janezu B.
171 mašnih namenov je bilo oddanih
drugim duhovnikom
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za + Julijana HROVATA
za + Nežo POVŠE
za + Rudolfa ŠTAHLA
za + Silvo TURNŠEK
za + Antona LEŠNIKA
za + Marka PALIRJA
za + Stanislavo DUCMAN
za + Anico KOŠEC
za + Jožija HROVATA
za + Alojzijo ŠALAMON
za + Martino LEŠNIK
za + Antona KOKOVNIKA
za + Boštjana CAJHNA
za + Jožeta ŽIVORTNIKA
za + Katarino BLAŽIC
za + Marijo PLOHL
za + Slavka MAČKOVŠKA
za + Stanislava GROBELŠKA
za + Angelo ZAGORIČNIK
za + Ivana KOVAČA
za + Stanislava PEČNIKA
za + Anžeta KOLENCA
za + Franca JELENA
za + Greto KOLAR
za + Ivanko ČEDE
za + Ivano KOVAČEC
za + Rudolfa VODOVNIKA
za + Terezijo URATNIK
za + Vilija ŠTEFANČIČ
za + Alojza VOLASKO, Alojza NAJVIRTA,
Antona STRAŽARJA, Antonijo DROBEŽ,
Avgusta PALIRJA, Bruna JUGA, Davorja
GROFELNIKA, Ivana CIMPERMANA,
Ivana CVIKLA, Ivana, Marijo CVENK,
Ivana JELEN, Ivana STRNIŠA, Ivico
KRAJNC, Janka RAZBORNIKA, Jožefo
KRT, Jožeta ŠTORMANA, Marijana
MATJAŽA, Marijo, Filipa OCVIRK, Marjana
JUHARTA, Marka MEKLAVA, Matildo
VAŠL, Mihaela KOTNIKA, PALATINUŠOVE, Rudolfa KORBERJA, Stanislava
ROMIHA, Štefko PODVRŠNIK, Vlada
MAJERJA

V imenu mašnikov se vsem naročnikom
za mašne namene lepo zahvaljujem.

