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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je hodil
ob Galilejskem morju,
je zagledal
Simona in Andreja,
Simonovega brata,
ko sta mreže
metala v morje;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj
in napravil vaju bom
za ribiča ljudi.«
In takoj sta mreže popustila
in šla za njim.
(Mr 1, 16-18)

Zahvaljen, Gospod, da si za svoje
učence izbral preproste ribiče.
Niso pomišljali, kaj naj storijo,
ker so spoznali, da je tvoj evangelij
Božja beseda.
Z nami je dostikrat drugače.
Ne moremo zapustiti svojih mrež
in se ti pridružiti ...
Preveč udobno nam je
v zavetju blagostanja.
Pokliči nas z
močnim glasom,
zbudi nas iz
tope dremavosti.

Markov evangelij se lahko pohvali z
dvema »naj«: je najstarejši in najkrajši. Napisan je bil okrog leta 70
kot prvi izmed štirih evangelijev.
Spominjam se besed profesorja, ki
nam je pri razlagi filmske govorice
dejal, da iz začetnih kadrov lahko
spoznamo »ozračje« v filmu: resno,
tragično, moreče, zabavno … Nekaj
podobnega bi lahko rekli za evangelije. Ali nam predgovor v Janezov
evangelij ne razkriva njegovih značilnosti? Podobno je z začetkom
evangelija po sv. Marku.
Današnji evangelij, vzet iz prvega
poglavja, nam poleg pripovedi o po-

klicu prvih apostolov predstavlja
TOMAŽ AKVINSKI.
prvo Jezusovo »pridigo« ('kerygma'),
28. januarja goduje Tomaž
ki je povzetek njegovega sporočila.
Akvinski, ki se je rodil na
Štiri teme, ki jih Kristus oznanja v
gradu Roccasecca v mestu
prvem delu današnjega evangelija,
Aquino okoli leta 1225.
bodo postale jedro njegovih prilik
Bil je plemiškega rodu. Vzgajali so
in govorov v prihodnosti.
Zgodovina odrešenja doseže v Kris- ga benediktinci na Montecassinu.
tusu svojo polnost: 'Čas se je dopolnil'. Med študijem filozofije v Neaplju je
»Božje kraljestvo se je približalo« – leta 1243 stopil med dominikance,
Bog bo okronal svoj načrt življenja, čeprav se je družina močno upirala
miru upanja in odrešenja. Tema dve- tej Tomaževi odločitvi. Ko je končal
ma dejstvoma morata odgovarjati študij v Kölnu, kjer je bil pod voddrugi dve temi Jezusovega učenja stvom slavnega učitelja sv. Alberta
»Spreobrnite se« – to je, temeljito Velikega, je postal profesor teologije
spremenite smer življenja in »Verujte v Parizu in v Viterbu. V tem obdobju
evangeliju« tako, da se bomo držali se je poglobil v Aristotelov nauk in
nauka evangelija, ki nas odrešuje in začel pisati svoje najbolj znano delo
Summa teologica, v katerem je s takosvobaja.
šno lahkoto, enostavnostjo in gotoPomena teh besed se je zavedal tudi vostjo razjasnil temeljna vprašanja
sveti papež Janez Pavel II., ki je v novi odnosa vere in razuma, odnosa med
del rožnega venca uvrstil desetko »Ki otipljivo stvarnostjo in umom, med
je oznanjal Božje kraljestvo«. Desetka telesom in dušo, kakor tudi problem
povzema prav Jezusov klic k spre- obstoja Boga. Zahvaljujoč svoji geobrnjenju in veri, saj se je približalo nialnosti je postal cerkveni učitelj.
Božje kraljestvo. Povabilo je namen- Umrl je 1274 v samostanu Fossalta.
jeno »vsem, saj smo vsi poklicani, da
vstopimo v Božje kraljestvo … Da bi
pa mogli stopiti vanj, je treba sprejeti NAŠE SRCE.
Jezusovo besedo« (KKC 543). Krščan- Srce je najbolj
stvo ni ideja, ampak hoja za osebo pravičen sodnik.
Jezusa Kristusa. Naj nam k sprejetju Uglašeno je na
Kristusove besede pomaga skrbno naš notranji glas.
prebiranje Markovega evangelija in Pove nam, ali smo ravnali
življenje po njem.
prav ali ne.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem Ne le žalost,
pravo telesno bolečino lahko
občutimo ob spoznanju,
Če te lačni vpraša, kje je Bog,
da smo sočloveku prizadejali gorje.
mu daj kruha, kruha ljubezni.
In reci mu: Tu je!
(Mahatma Gandhi)
(Berta Golob)

25. 01. – 01. 02.

NEDELJA * 25. 1. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za

* 3. MED LETOM - SVETOPISEMSKA

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Darinko PLASKAN, Ivanko, Ivana PLASKAN š.d.
+ Konrada (obl.) MEKLAVA, BOHOVE, BRŠEKOVE A.H.
+ Vero in Vinka JERŠIČ ter starše
+ Boštjana JELENA
+ Ivana SERDONERJA (obl.)
* maš.: J.B., Š.D., L.S.

PONEDELJEK * 26. 1. 2015

* Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska, vdova

POLZELA 7.00 … v zahvalo za 60 let poroke

TOREK * 27. 1. 2015

* maš.: M.Š.

* Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink

POLZELA 17.00 … za + Terezijo URATNIK (obl.), vse TOMAŽOVE
… za + Heleno OCVIRK
… za + Jožeta KODRETA (8. dan)
* maš.: Š.D., J.R., J.B.

SREDA * 28. 1. 2015

* Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj

POLZELA 7.00 … za + Marijo PIHLER
… za + Zdenko HRAŠAR (8. dan)

ČETRTEK * 29. 1. 2015

* maš.: Š.D., J.B.

* Konstancij, škof * Valerij, škof

POLZELA 17.00 … za + Terezijo PAINKRET (1. obl.)
… za + Milana TERGLAVA in ŠPRONGOVE
* m.: J.R., Š.D., J.B.
… za + Milana VASLETA in starše

PETEK * 30. 1. 2015
ANDRAŽ 16.00 …
POLZELA 17.00 …
…
…

* Hijacinta Mariscotti, tretjerednica * Martina, mučenka
za
za
za
za

SOBOTA * 31. 1. 2015
POLZELA 13.00 …
POLZELA 17.00 …
…
…

+
+
+
+

* m.: J.R., Š.D., J.B.

* Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salizijancev

v zahvalo za 50 let zakona (zlatoporočna)
za + Jožeta VIDICA (obl.) in družino JELEN
za + Vita in vse BIBIČEVE
za + Katarino MEZNARIČ (30. dan)
* maš.: J.R., Š.D., J.K.

NEDELJA * 1. 2. 2015
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.00 …
…
…

Darinko PLASKAN
Julija PALIRJA
Franca JELENA (obl.)
Marjana VENEKA (30. dan)

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

* 4. MED LETOM * Brigita Irska, opatinja
Rudolfa, Marijo PODPEČAN, vse KOČIJAŽEVE
Friderika ZABUKOVNIKA
* maš.: Š.D., L.S.
Ivana BLATNIKA (30. dan) in Marijo
Ivana PADERJA (obl.) in vse PADERJEVE
Izidorja KUHARJA
* maš.: J.B., Š.D., J.K.

OBVESTILA - VABILA

Danes, v nedeljo, 25. januarja se zaključuje molitvena osmina za edinost
kristjanov. Molitev pa naj le ostane!
2 5. januarja obhajamo nedeljo Svetega pisma. Za CE
škofijo bo osrednji shod na
to temo ob 15. uri pri Sv. Jožefu v Celju. Lepo vabljeni!
Od 25. do 30. januarja bo pri Sv. Jožefu v Celju potekal katehetski simpozij »Družina in župnija v navezi«.
Vabljene katehistinje in drugi.
V torek, 27. januarja, od 18. do 20.
ure so vse ženske starejše od 20 let
vabljene v Konferenčni center Novi
klošter Založe na duhovno obnovo.
Vsebina obnove: duhovno branje ali
govor, razmišljanje, molitev, spraševanje vesti, sveta maša ob 19.15.
Odgovorna oseba: Carmen Fernandez (040-754-403)
RAZNO

V soboto, 31. januarja, od 9.30 do 13.
ure bo pri sv. Jožefu v Celju praktičen
tečaj vzdrževanja cerkvenega perila,
prtičkov in prtov. Prijave do 29. januarja. Tečaj je brezplačen.
Prispevek za ogrevanje in urejanje
cerkve (stolnino) v župniji Polzela je
doslej oddale 117 osebe. Hvala! V
primerjavi z lanskim letom jih pričakujemo še okrog 40.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Andraž 76;
Sitar, Andraž 77. Na Polzeli: Podvin
pri Polzeli.
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Nataliteta
Z
župnija - 14 25 - krst. 39 - pogreb. E
Polzela - 14 12 - krst. 26 - pogreb. L
Breg - 1
1 - krst. 2 - pogreb. A
IZ STATISTIKE 2014 - RAZNO:

Ločica
Založe
Podvin
Orova v.

+2
+2
-1
-2

9
2
1
0

-

krst.
krst.
krst.
krst.

7
0
2
2

-

pogreb.
pogreb.
pogreb.
pogreb.

32
74

-

10.900
1.400
8.266

-

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

337
234

-

Oddani mašni nameni
ranim d. (oznanjeno)
raznim d. (neoznanjeno)

31
67
5
3
1

-

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

župnija
Andraž
Dobrič

+1
-0
+1

5 - krst.
3 - krst.
2 - krst.

4 - pogr.
3 - pogr.
1 - pogr.

6
27

-

9.000

-

prvoobhajancev
birmancev
Obhajila v župnijski c.
Nedelje, prazniki, delav.

6
32

-

Naročnine v župniji
'Družina'
'Ognjišče'
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Andraž: Prvo in drugo nedeljo v februarju bodo tudi letos ključarji zbirali
prispevke za uporabo klopi v cerkvi.
Višina prispevka naj ostane enaka kot
prejšnja leta. Že v naprej hvala!

