Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nadB.Polzelo
Golob, Zahvala za Božji kruh.
1. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus mu je zapovedal:
»Umolkni in pojdi iz njega!«
In nečisti duh ga je stresel
in zavpil z močnim glasom
ter šel iz njega.
In ostrmeli so vsi, tako da so
se med seboj vpraševali:
»Kaj je to?
Nov nauk, nauk z oblastjo?
Celo nečistim duhovom
ukazuje in so mu pokorni!«
(Mr 1, 25-27)

Zahvaljen, Gospod, za nepremagljivo
moč tvoje besede. Še danes odmeva
iz shodnice, kjer si izgnal nečistega
duha. Tvoj tako božajoči glas
je postal neizprosno odločen.
Galilejci so strmeli in se čudili.
Mi pa v veri upamo,
da bo tvoj evangelij
premagal vse
duhove zla.
Izženi jih
tudi iz nas
da bomo prosti
grešnih spon
verjeli besedam
Svetega pisma.

Morda se vam je že zgodilo, da ste kupili nekaj, za kar se je kmalu izkazalo,
da pravzaprav ne potrebujete. Premamila vas je reklama ali pa privlačna
ponudba. »Artikel«, ki smo ga kupili,
nam je na neki način lagal: »Lep, dober
in pravi sem. Kupi me!« Nasedli smo,
pozneje pa spoznali, da nam je 'lagal'.
Podobno taktiko ima hudobni duh:
kaže se nam privlačnega, a laže. Zavaja nas. Nagiba nas k slabim dejanjem
in nam prišepetava, da se bomo z njim
rešili, a potem, ko grešimo, spoznamo,
da smo napačno ravnali. Nekdo nas
užali ali prizadene. Hudobni duh nam
prišepne, naj mu še bolj ostro vrnemo
– milo za drago! Tako se bomo rešili,

saj bomo žaljivca prisili k molku, mi
pa bomo zmagovalci. A ko to storimo,
spoznamo, da smo ravnali narobe.
Nismo zmagovalci in položaja nismo
rešili, kvečjemu zapletli! Prekinili smo
odnos in ostali sami. Manipulacija je
način delovanja hudobnega duha.
Spomnimo se dogodka, opisanega v
začetku Svetega pisma, ko zli duh v
podobi kače zapelje Adama in Evo.
Najprej jima laže, ko jima riše napačno podobo Boga, češ da jima Bog
ne daje prave svobode. Prva človeka
nasedeta, grešita in mislita, da bosta
potem rešena, a se zgodi ravno nasprotno. Sram in strah ju je in skrivata
se (pr. 1 Mz 3). Človek si pod vplivom
hudobnega duha ustvarja napačno
upanje in izgubi svoje bistvo. Zato je
potem osamljen, nezadovoljen in
sebičen.
B. Rustja

SVEČNICA.

Praznik svečnice postavlja v ospredje dva
stara človeka. To sta
Simeon in Ana. Ko Marija in Jožef prineseta otroka Jezusa v jeruzalemski
tempelj, se ta dva približata ter prepoznata v njem judovskega Mesija
in Odrešenika. Bila sta tudi v visokih
letih in vsak dan prihajala v tempelj
in iskala stik z Bogom.
Nenadoma smo priče ganljivemu
prizoru. Starček Simeon vzame otroka Jezusa v naročje. Ne more verjeti,
da je dočakal ta dan, ko so se izpolnile
prerokbe in gleda pred seboj Mesija.
Slutil je, da ga v življenju čaka še
nekaj velikega in lepega. Zdaj to

doživlja. To je trenutek izpolnitve
in polnosti, ko kar ne more zadržati
besed zahvale. »Zdaj lahko v miru
odidem s tega sveta. Dočakal sem,
po čemer sem hrepenel. Moje oči
gledajo Odrešenika, luč, ki je prišla,
da razsvetli ta svet. Kaj imam tu še
iskati? Česa večjega in lepšega ne
morem več doživeti.« Podobno doživlja in govori Ana, ki vsem pripoveduje,
kaj je videla.
Ni si težko predstavljati tega starčka.
Ves prevzet drži v naročju otroka,
ki šele stopa v življenje, on pa se od
njega počasi poslavlja. Starec ne odhaja, ker bi bil odrinjen, zagrenjen in
z občutkom odvečnosti, ampak ker
je izpolnjeno najlepše, kar je pričakoval: »Moje oči so videle Odrešenika.«
Ta prizor nas sili k razmišljanju o nas,
naših odnosih med generacijami, o
starejših ljudeh, s katerimi živimo. O
tem na primer, kako zelo stari ljudje
potrebujejo upanje, življenjski smisel,
nekaj ali nekoga, za kar ali za kogar
naj živijo. To jih ohranja mladostne.
Morda ste v tistem življenjskem obdobju, da vas bo današnji praznik
posebej nagovoril in ga boste doživeli kot svojega. Praznik srečanja
generacij, harmonije med njimi in
medsebojnega sprejemanja. Želim
vam, da bi doživljali nekaj tiste izpolnitve, ki je bila dana Simeonu in
Ani, ki se jima je sam Bog pustil vzeti v
naročje, da bi pokazal, kako prihaja
k ljudem. Prihaja nevsiljivo, tako da
ga težko odkloniš, kakor ne moreš
odkloniti otroka, ki ti zleze v naročje.
Po: TV Slovenija, 1997

01. 02. – 08. 02.

NEDELJA * 1. 2. 2015
PRVA

ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.00 …
…
…

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.

PONEDELJEK * 2. 2. 2015
POLZELA 7.00 …
…
POLZELA 15.30 …
ANDRAŽ 16.30 …
POLZELA 17.30 …
…

TOREK * 3. 2. 2015

za
za
za
za
za
za

+
+
+
+
+
+

* JEZUSOVO DAROVANJE - SVEČNICA

Franca TURNŠKA, MLINARJEVE, starše BOLHA
starše MEŠIČ in KOŠEC
* maš.: Š.D., J.K.
Štefko PLAZNIK (pogrebna)
Nado GABERŠEK (30. dan)
Petra PUNGARTNIKA, vnuka, vse ŠPRONGOVE
Marijo in Rastislava SLOKAR
* maš.: Š.D., G.D.

* Blaž, škof, mučenec * Ansgar (Oskar), škof

POLZELA 17.00 … za + Karla, Marijo, Alojza KRAŠOVIC
… za + Franca PUSOVNIKA in starše

SREDA * 4. 2. 2015

* maš.: Š.D., G.D.

* Jožef Leoniški, kapucin, misijonar * Gilbert, red. u.

POLZELA 7.00 … v dober namen

ČETRTEK * 5. 2. 2015
PRVI

PETEK * 6. 2. 2015
PRVI

* m.: Š.D., G.D.

* Pavel Miki, duhovnik, in drugi japonski mučenci

POLZELA 16.30 … izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
POLZELA 17.00 … za + Maksa (obl.) in Ano TURNŠEK
… za + Jožefo VAŠL (8. dan)
… v čast Srcu Jezusovemu
* m.: J.R., Š.D., G.D.

SOBOTA * 7. 2. 2015
PRVA

* Agata, devica, mučenka * Ingenuin, škof

ANDRAŽ 16.00 … za + Mileno BLAGOTINŠEK
POLZELA 17.00 … za + Marijo BLAGOTINŠEK (1. obl.)
… za + Franca in Frančiško ŽOLNIR

* Nivard, redovnik * Rihard, kralj

POLZELA 17.00 … za + Frančiško ŽGANK (obl.) in Andreja
… za + Apolonijo ČRETNIK

NEDELJA * 8. 2. 2015
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

* maš.: J.R., J.K.

* 5. MED LETOM * Hieronim Emilijani, r.u.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana in Apolonijo JELEN
+ Marijo ANDREJC in ROJŠEKOVE
+ Ivanko VAŠL (obl.), Ivano, vse TAVČARJEVE
+ Ivana BLATNIKA
* maš.: J.B., Š.D., J.K.

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 2. februarja bo
praznik Gospodovega darovanja. Maše ob 7. in 17.30 na
Polzeli, ob 16.30 v Andražu.
Mati Marija dete prinaša
v tiho svetišče Večnemu v dar,
Božji postavi dekla pokorna
za njega daruje golobčkov par.
Mati Marija, čuj nas otroke:
naša življenja združi v svoj dar,
v sreči, trpljenju, v smrti, življenju
v slavo naj Bogu bodo vsekdar.
Ob svečnici ima Župnijska karitas Polzela tudi letos na voljo sveče Karitas.
Cena 1 €. Prodaja pred mašami.
APOSTOLAT MOLITVE

IZ STATISTIKE 2014 - RAZNO:

Oddani mašni nameni
337 oznanjenih mašnih namenov je
bilo oddanih znanim duhovnikom
- v oznanilih navedeni s kratico.
234 neoznanjenih mašnih namenov
je bilo oddanih drugim duhovnikom iz celjske škofije.
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FEBRUAR

Splošni: Da bi zaporniki,
zlasti mladi, uspeli ponovno
zgraditi svoje življenje na temelju človekovega dostojanstva.
Misijonski: Da bi ločeni zakonci v
krščanskih skupnostih našli razumevanje in oporo.
Slovenski: Da bi se po zgledu in naročilu papeža Frančiška zavedali, da
je Kristus tam, kjer so ubogi, bolni in
zapostavljeni.
Škofijska Karitas vabi na Ženski zajtrk
z Nežo Maurer v Škofijski dom Vrbje,
v soboto, 7. februarja ob 9.30. Prijave:
051 658 299, info@karitasce.si.
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SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Zabukovnik, Dobrič 23;
Dobnik, Dobrič 23; Hleb, Dobrič 23/b.
Na Polzeli: Založe.

1

za + Stanislava NOVAKA ml.
za + Alojza CIMPERMANA
za + Marijo HROVAT
za + Anico in Stanka KOŠEC, Boštjana
CAJHNA, Ivano KOVAČEC,
za + Marka MEKLAVA
za + Alojzijo ŠALAMON, Matildo VAŠL,
Valentina BRUNŠKA, v čast Srcu J.
za + Boštjana JELENA, Julija PALIRJA, Mileno BLAGOTINŠEK, Štefko ZAVRŠNIK
za + Ivana VASLETA, Jožeta JELENA
za + Janeza CUKJATIJA, Milana VASLETA
za + Avgusta PALIRJA, Friderika ZABUKOVNIKA, Jožija HROVATA, Marijo
ANDREJC, Marijo BLAGOTINŠEK,
Stanislava GROBELŠKA
za + Marico KOTNIK ŠIPEC, Marijo
JAZBEC, Stanislava RIBIČA, Stanislava
ROMIHA, Tanjo TERGLAV VARGA,
Terezijo PAINKRET, Marijo PFEIFER
Ivana in Tilčko ŽOLNIR
za + Alojza in Ano BELAJ, Angelo KRIŽNIK, Angelo ULAGA, Ano TURNŠEK,
Antona STRAŽARJA, Boštjana CAJHNA
starše CAJHEN, ŽELEZNIK, Draga
STRNADA, Franca- JELENA, Ivana
JELENA, Ivano RAZBORNIK Janka
RAZBORNIKA, Marijo ROŽIČ, Marjana
JANŽOVNIKA, Minko ŠTOK, Romea
TAVČERJA, Štefana OKORNA
za + Angelo in Jakoba REBERNIK, Ano
KRALJ, sina, Milana Davida VELEPIČA,
Fortunata BRŠKA, Gabrijelo KOLŠEK,
Jožefo KRT, Jožefo, Rudija BLAGOTINŠEK, Jožeta KORŽETA, Ludvika REGORŠKA, Marijo FLIS, Marijo PIHLER, Marjana
NOVAKA, Matevža VOVKA, Roberta
LEKŠETA, Rudija JEROMLA, Stanislavo
ZAVERŠNIK, Štefko VASLE, Terezijo
URATNIK, Vido HLEP, POSEDELOVE
Zofijo KLEMENČIČ, vse JOŠOVČEVE,
za zdravje, v dober namen
... v naslednjih oznanilih

