Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nadPo:
Polzelo
Uvodi pri sv. mašah – leto C
10. januar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je vse ljudstvo
prejemalo krst in je bil tudi
Jezus krščen ter je molil,
se je odprlo nebo:
in nadenj je prišel
Sveti Duh v telesni podobi
kakor golob;
in iz nebes se je začul glas:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Lk 3, 21-22)

Dobri Bog, zahvaljujemo se ti,
da si nam dal milost svetega krsta.
Zahvaljujemo se ti v svojem in imenu
vseh otrok in te prosimo,
da jim podarjaš starše,
ki jih bodo znali pripeljati k tebi.
Daj, da bi vsi krščeni živeli po veri
in se tako zveličali.
Hvala ti, Gospod, naš Bog,
ker nam s svojo krstno vodo
in Svetim Duhom daješ moči,
da pogumno stopamo
v naš vsakdan kot tvoji
»ljubljeni sinovi in
ljubljene hčere,
nad katerimi
imaš veselje«.

»Jezus se pri krstu spusti v globine
Jordana. Janez Krstnik se brani, da
bi krstil Gospoda ter zatrjuje, da ni
»vreden, da bi mu od vezal jermen
njegovih sandal« (Lk 3,16). »To držo
ponižnosti pokaže tako, da se izredno
globoko prikloni. Zdi se, da je nemogoče, da bi se kdo še bolj ponižal kot
Janez Krstnik. A Kristus se spusti še
niže, spusti se v globino vod Jordana,«
se zelo dobro spominjam besed slikarja p. Marka Rupnika, ko je razlagal

svojo upodobitev Jezusovega krsta v
kapeli Odrešenikove matere.
Kristus pri krstu stopi v globine Jordana, zato odslej ni nižave, ki bi bila
oropana Božje navzočnosti. V našem
življenju ni več stiske, trpljenja, globine, osamljenosti in težave, kamor
Bog ne bi mogel. Bog ni z nami samo
v višavah naših uspehov, ne, spremlja
nas tudi v globinah padcev, temini
trpljenja ter nižavi zapuščenosti ali
razočaranja. Brez dvoma se je Kristus
ponižal, »spustil« iz nebes že ob rojstvu, česar se spominjamo o božiču,
toda svojo ponižnost dokazuje tudi
na praznik svojega krsta, ko se spusti
še niže, v globine Jordana. V vsej ponižnosti iz ljubezni sprejme svoje
poslanstvo – s križem odrešiti ljudi.
Kristusova ponižnost ni sama sebi
namen, ampak je v službi odrešenja.
Prav v tej ponižnosti ga Oče prizna
za Sina in se zasliši glas: »Ti si moj
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«
To je res pravi Božji služabnik, o
katerem pravi Bog po preroku Izaiju
v prvem berilu: »Moj izvoljeni, ki se
ga veseli moja duša« (Iz 42,1).
Vsakogar, ki je ponižen in v iskreni
ponižnosti sprejme poslanstvo, ki
mu ga Bog namenja, Bog ljubi in je v
Jezusu Kristusu Očetov ljubljeni sin,
ki se ga Bog veseli.
B. Rustja, Tvoje obličje iščem

ZAKONSKA LJUBEZEN.

Ljubezen, ki dozori iz
zaljubljenosti, sprejme
drugega z vsem njegovim bitjem.
Sprejme drugega, kakršen je.
Osvobojena je umišljenih podob,
ki pri zaljubljenih igrajo veliko vlogo.
Drugega ne sprejema samo takšnega,
kot je bil na začetku ljubezni,
ampak ga spremlja skozi
ves razvoj in spremembe.
Drži se drugega, tudi če zboli
in je slaboten, nebogljen in star.
V takšni ljubezni
je človek spremenjen,
kakor na novo ustvarjen.
A. Grün.

ZNAMENJA PRI MAŠI

Poklek
Pri zadnji večerji se je Jezus sklonil
k učencem in jim umil noge. Taka je
Jezusova drža do nas ljudi.
Kaj pa mi? S poklekom pozdravimo
Jezusa ob vstopu v cerkev in preden
odidemo iz nje. Naš poklek naj bo izraz naše vere. Zato pokleknemo tako,
da se tudi naše srce notranje pokloni
Bogu v globokem spoštovanju. Naj
srce spregovori: »Moj veliki Bog…!«
Če zaradi bolezni ali drugih telesnih
omejitev ne moremo poklekniti, svoje
spoštovanje izrazimo z globokim
priklonom ali s spoštljivim pogledom
na tabernakelj.

Kjer Bog izgine, človek ne postane
večji. Nasprotno: izgubi svojo Božjo
čast, izgubi Božji sijaj na svojem
obličju. Končno se izkaže zgolj kot
produkt slepe evolucije in kot takšen Poklek ali priklon naj bo tudi posebna
je lahko uporaben in zlorabljen.
molitev.

10. 01. – 17. 01.

NEDELJA

*

10. 01. 2016 * JEZUSOV KRST * Gregor Niški, škof, c.u.

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

za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Alojzijo DREV (30. dan) in sina Maksa (obl.)
+ Danijela in Dominika ŽGANKA, sorodnike
+ Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA
+ Katarino MEZNARIČ (obl.)
+ Alojzijo KORBER (1. obl.)
* m.: L.S., od. M.G., J.R., I.A.

PONEDELJEK * 11. 01. 2016 * Pavlin Oglejski, škof

* Teodozij Koinobit

POLZELA 7.00 … za + Marijo NÓVAK in Stanka ml. NOVAKA

TOREK * 12. 01. 2016

* Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt Biscop, škof

ANDRAŽ 16.00 … za + Darinko PLASKAN
POLZELA 17.00 … za + Ivana BLAGOTINŠKA (1. obl.), Marijo, Janeza B.
… za + Mateja (Mata) ZMRZLAKA
* maš.: J.K., od. I.A.

SREDA * 13. 01. 2016 * Hilarij (Radovan), škof, c.u. * Veronika Milanska, d.
7.00 … za + Jožeta ŠTORMANA (obl.) in Staneta

POLZELA

ČETRTEK * 14. 01. 2016
ANDRAŽ 16.00 …
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…
…
…

* Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks Nolanski
za + starše Ivana, Frančiško in Marijo PRAPROTNIK
adoracija pred Najsvetejšim
za + Hildo FLORJANC (8. dan)
za + Heleno VRABIČ (1. obl.)
za + Srečka BIZJAKA
* maš.: J.K., od. M.G., J.R.
po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice

PETEK * 15. 01. 2016
POLZELA 17.00 …
…
…
…
…

* Absalom, koprski škof * Pavel iz Teb, puščavnikf

za + Kristino NÓVAK in vse JUŽNOVE
za + Branka KOČEVARJA (8. dan)
za + Jožefa KODRETA (1. obl.)
za + Antona RIBARJA
* maš.: J.K., od. M.G., J.R., I.A.
po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 16. 01. 2016

* Honorat, škof * Bernard in drugi maroški mučenci

POLZELA 17.00 … za + Zdenko HRAŠAR (1. obl.)
… za + Romana OŽIRJA

NEDELJA

*

* m.: J.K., od. M.G.

17. 01. 2016 * 2. MED LETOM * Anton (Zvonko), pušč.

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

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivano OGRAJENŠEK in Antona
+ Antona TOMINŠKA
* maš.: J.K., od. M.G.
2 + Antona, Antonijo, Alojza MEŠIČA
+ Antona in Evo PREŠIČEK
+ Davorja GROFELNIKA (obl.)
+ Steva MILČIČA ( obl.)
* m.: L.S., od. M.G., J.R., I.A.

OBVESTILA - VABILA

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
V ponedeljek, 11. januarja, ob 18. uri
bo v župnišču na Polzeli redna seja
ŽPS župnije Polzela.
V torek, 12. januarja ob 17. uri bo v
Dvorcu Novi Klošter duhovna obnova
za ženske. Lepo vabljene!
V torek, 12. januarja ob 16. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju tečaj za starše
- priprava na sveti krst njihovih otrok.
V četrtek, 14. januarja ob 19. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V soboto, 16. januarja ob 9.30 bo pri
sv. Jožefu v Celju tečaj petja psalmov.
KONCERT

V župnijski cerkvi na Polzeli bo to nedeljo, 10. januarja ob 16. uri koncert
polzelskih zborov in glasbenih skupin. Sodelovali bodo tudi koledniki.
RAZNO

Prispevek za ogrevanje in urejanje
cerkve (stolnino) v župniji Polzela je
doslej oddalo 86 oseb. Hvala! (Lani
se je odzvalo 149 oseb, oz. družin).
Ta teden še zbiramo naročnino za
verski tisk v letu 2016. Pohitite!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Ožir, Andraž 92; Rebernik,
Andraž 95; Prungl, Andraž 93; Sitar,
Andraž 88a. Na Polzeli: Podvin.

IZ STATISTIKE 2015 - UMRLI:
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42 - skupno število umrlih
19 - moški
23 - ženske
39 - domačini
22 - Polzela, 8 - Breg, 5 – Ločica, 1 –
Založe, 3 - Podvin, 0 - Orova vas, 3 – tuji
6 doma, 16 v bolnišnici Celje, 9 v bolnišnici Topolšica, 2 v drugih bolnišnicah,
9 v Domu upokojencev, 0 drugod
23 - prevideni
9 – moški, 14 – ženske
starost
76,4 – povprečje vsi
74,7 – povprečje moški
77,7 – povprečje ženske
96,3 – najstarejši moški
95,3 – najstarejša ženska
58,7 – najmlajši moški
53,1 – najmlajša ženska
6 nad 90 let, 11 80 - 90 let, 11 70 - 80 let,
10 60 - 70 let, 4 50 - 60 let, 0 pod 50 let.

10 v januarju, 6 v septembru, 5 v maju,
4 v juniju, 3 v februarju, marcu, novem.,
2 v aprilu, juliju, avgustu, 1 v okt., dec.
12 rak, 8 odpoved srca, 5 starostna
oslabelost, 2 odpoved notranjih organov,
2 pljučnica, 1 samomor, ... drugo
11 - skupno število pogrebov A
N
4 - moški
D
7 - ženske
R
10 - Andraž, 1 - Dobrič, 0 - od drugod
A
2 doma, 3 v bolnišnici Celje,
Ž
4 v bolnišnici Topolšica, 2 drugje
7 - prevideni
78,6 – povprečje vsi
starost
74,8 – povprečje moški
80,7 – povprečje ženske
84,6 – najstarejši moški
90,7 – najstarejša ženska
53,9 – najmlajši moški
54,0 – najmlajša ženska
1 nad 90 let, 6 80 – 90 let, 1 70 – 80 let,
1 60 – 70 let, 2 50 – 60 let, 0 pod 50 let
1 januarja, 2 maja, 1 junija, 2 julija,
1 avgust, 1 septembra, 1 nov., 2 dec.
4 rak, 3 odpoved srca, 1 starost ...

