je naše vino in naš kruh!
Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nadOnPolzelo
17. januar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim reče:
»Napolnite vrče z vodo!«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim reče: »Zajemite
zdaj in nesite starešini!«
In nesli so. Ko pa je starešina
pokusil vodo,
ki je postala vino,
in ni vedel, od kod je –
strežniki pa, ki so
bili vodo zajeli, so vedeli –
pokliče ženina in mu reče:
»Vsak človek najprej daje
dobro vino, in
ko se napijejo, tedaj slabše.
Ti pa si dobro vino
prihranil do zdaj.«
(Jn 2, 7-10)

Pili smo, peli smo, bili smo veseli svatje.
Naš Ženin je bil on, Kristus. Na življenje
in smrt smo se povezali z njim.
Kamor bo šel on, bomo šli tudi mi.
Kar bo delal on, bomo delali mi.
Najraje bi za vedno
ostali na svatbi.
Z vinom ali
brez njega.
Samo da je on z nami.

O življenju v zakonskem stanu kroži
veliko anekdot. Ne bi želel biti pesimist in zakona primerjati z mučeništvom, a ostaja dejstvo, da je zakonsko
in družinsko življenje včasih obremenjujoče in zahtevno ter terja veliko
naporov in truda, ki pa je tudi velikokrat poplačan. Preveč poudarjamo
težave skupnega življenja in danes
se v družbi že uveljavlja mnenje, da
je trajnost zakona skoraj nemogoča.
Res je, da zakonca iz svoje moči ne
moreta izpolniti težke naloge priče-

vanja za Kristusa, a zato v zakramentu
MARIJIN POGLED.
svetega zakona Kristus stopa v njuno
»Karkoli vam poreče, to
skupno življenje, da bi posvetil njuno
storite!« To so besede iz
medsebojno ljubezen in jo blagospripovedi o svatbi v Galavljal ter možu in ženi dajal moč za
lilejski
Kani,
ki so temeljne za razumeskupno življenje.
vanje vsega Janezovega evangelija,
Zakonca naj zato v medsebojnem saj je poln simbolne govorice. Marija
darovanju, ki temelji na ljubezni, s prva od gostov ugotovi, da ni več vina,
skupno molitvijo, v kateri bosta pro- kajti njena pozornost je povsem
sila za vztrajanje v zakonu, povabita namenjena drugim. Vino je simbol
medse Kristusa, kakor sta ga povabila Božjega veselja, Božje ljubezni, Božna svojo svatbo mladoporočenca v jega življenja; vino je tisto, kar razKani, kakor beremo v evangeliju.
veseljuje življenje. »Dobro vino« na
Na svatbi je Kristus spremenil vodo svatbi pomeni prisotnost Boga samega, ki človeka do konca napolni
v vino in tako naredil prvo znamenje
in izpolni. Če tega »vina« zmanjka,
(Jn 2,11). To je bilo izredno znamenje
človek izgubi svojo identiteto, svojo
– mi ga običajno imenujemo čudež. bogopodonost, in začne propadati.
To in druga Jezusova znamenja kažejo Drama vsakega človeka je prav v
na Jezusovo božanstvo in ljubezen. pomanjkanju tega vina v njegovem
Jezus je z njim pokazal, da je Božji življenju: takrat zmanjkuje ljubezni,
Sin, ki skrbi za človeka in vidi njegove veselja in življenja; življenje postane
potrebe. Česar se Kristus, Božji Sin, sivo, prazno, težko. Bolj ko potrebudotakne, temu da novo vsebino. Vodo jemo zunanje vzroke za veselje, bolj
je spremenil v vino. In še danes se to kaže na pomanjkanje 'vina'. Kadar
pri vsaki maši z Božjo pomočjo vino ne znamo biti veseli samih sebe,
spremeni v Jezusovo kri. Bog zmore čeprav smo Božji dar; kadar se ne
snov (materijo) spremeniti, posvetiti. znamo veseliti nad drugimi, ker jih
Pri tem velikokrat uporabi človeka. ne prepoznamo več kot Božji dar –
Tudi pri zakonu Bog pokliče moškega zlasti v krogu družinskih članov; ali
in žensko, da sodelujeta pri njegovem kadar se ne znamo več veseliti nad
odrešenjskem načrtu, da bi po njuni naravo in vsem, kar nas obdaja, ter
darujoči se ljubezni priklical nova želimo praznino zapolniti z vedno
človeška življenja in da bi sveto živela več stvarmi in ljudmi, kar pa še bolj
med drugimi ljudmi. Ljubezen zakon- jemlje veselje nad tem, kar imamo –
cev tako lahko postane znamenje kadar se vse to dogaja, takrat nam je
Božje darujoče se ljubezni v nevernem gotovo zmanjkalo Božje ljubezni v
odnosih, takrat ne znamo več gledati
svetu.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem z Marijinim pogledom na vse okoli
nas.

17. 01. – 24. 01.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 18. 01. 2016 * Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
POLZELA 7.00 … za + Jožeta KANOVNIKA

TOREK * 19. 01. 2016

* Makarij Aleksandrijski, opat * Jakob Sales in dr. muč.

POLZELA 17.00 … za + Vero JERŠIČ in ostale JERŠIČEVE
… za + Mirka PAVIČA
* maš.:

J.K., od. J.R.

SREDA * 20. 01. 2016 * Fabijan, papež * Sebastijan (Boštjan), muč.
7.00 … za zdravje

POLZELA

ČETRTEK * 21. 01. 2016
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…
…

* Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka
adoracija pred Najsvetejšim
za + družini KOLENC in TRŽAN
za + Lenarta in Minko ŠTOK
* maš.: J.K., od. M.G.
po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice

PETEK * 22. 01. 2016

* Vincencij (Vinko), diakon, mučenec * Laura Vicuna

POLZELA 17.00 … za + družine VOJTA, DROBNE, PLEVEL
… za + Ano KRALJ
* maš.:
… po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 23. 01. 2016
POLZELA 17.00 …
…
…
ANDRAŽ 18.00 …

NEDELJA

*

za
za
za
za

+
+
+
+

J.K., od. M.G.

* Henrik Suzo, dominikanec * zaroka Marije in Jožefa

Maksa KRESNIKA (obl.) in Ivanko
Stanka in Anico KOŠEC
Boštjana JELENA
* m.:
Marjano CEVZAR (obl.) in Rudija

J.K., od. M.G., J.R.

24. 01. 2016 * 3. MED LETOM * Frančišek Saleški, š., c.u.

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

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Konrada MEKLAVA (obl.), starše Konrada, Angelo
+ Mileno, Rudolfa in Jožefo (obl.) BLAGOTINŠEK
+ Pavla in Antonijo MAVER
* m.: J.K., od. J.R., M.G.
+ Štefana OKORNA (obl.)
+ Boštjana CAJHNA
+ Nado DERČA (8. dan)
* maš.: L.S., od. J.V., J.R.

OBVESTILA - VABILA

P
O
L
6 - skupno število porok
Z
5 - iz domače župnije
4 - oba novoporočenca iz župnije E
2 - le eden novoporočenec domač L
0 - oba novoporočenca od drugod A

IZ STATISTIKE 2015 - POROKE:

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
V ponedeljek, 18. januarja, ob 18. uri
bo v župnišču na Polzeli redna seja
GS župnije Polzela.
V sredo, 20. januarja, ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožef Celje predavanje mariborskega nadškofa metropolita,
msgr. mag. Alojzija Cvikla z naslovom
Krščanska edinost, vzor edinosti.
KONCERT

V petek, 22. januarja, ob 19. uri bo v
cerkvi sv. Jožefa Celje orgelski koncert
članic Dua Organum Plenum: Andreja
Golež (orgle) in Nina Frank (orgle),
bosta izvedli dela za dvoje orgel in
orgle štiriročno.
RAZNO

V letošnjem letu po Sloveniji spet
potuje 'križ mladih'. V naši dekaniji
bo ob njem češčenje in molitev v
četrtek, 28. januarja ob 18. uri in
sicer v župnijski cerkvi v Šempetru.
Škofijska klasična gimnazija in Jegličev
dijaški dom v Šentvidu vabita na dan
odprtih vrat v soboto, 30. januarja,
od 8. ure dalje. Spoznali boste lahko
pouk na gimnaziji, številne obšolske
dejavnosti in pestro življenje v dijaškem domu.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Cevzar, Andraž 56; Hudobreznik, Andraž 55. Na Polzeli: Podvin.

5 - porok v župnijski cerkvi
0 - poroka na Gori Oljki
1 - poroka drugje
starost: 32,0 - povprečje vseh
33,5 - povprečje ženini
30,6 - povprečje neveste
40,0 - najstarejši ženin
36,2 - najstarejša nevesta
27,5 - najmlajši ženin
25,1 - najmlajša nevesta
2
2
0
0
0
0
2

nevesta 4 ženin:
nevesta 2 ženinov:
nevesti 0 ženinov:
nevesta 0 ženin:
nevest 0 ženinov:
nevest 0 ženinov:
nevesti 0 ženinov:

Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova vas
od drugod

12 katoliške vere
vsi samski
po 1 par poročen v aprilu, maju,
juliju, avgustu, oktobru in
decembru
1 - skupno število porok
1 - iz domače župnije
1 - oba novoporočenca iz župnije
0 - le eden novoporočenec domač
0 - oba novoporočenca od drugod
0 - porok v župnijski cerkvi
1 - poroka na Gori Oljki
starost: 28,1 - povprečje vseh
30,8 - povprečje ženini
25,5 - povprečje neveste
30,8 - najstarejši ženin
25,5 - najstarejša nevesta
30,8 - najmlajši ženin
25,5 - najmlajša nevesta
1 nevesta 1 ženina:
0 nevesta 0 ženinov:
0 nevesta 0 ženin:

Andraž
Dobrič
od drugod

2 katoliške vere
oba samski
par poročen v avgustu
civilna poroka isti dan

A
N
D
R
A
Ž

