Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
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Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Dali so mu knjigo preroka Izaija.
Odprl je knjigo in našel
mesto, kjer je bilo pisano:
»Duh Gospodov je nad menoj,
zato me je mazilil.
Poslal me je, da ubogim
oznanim blagovest;
da naznanim
jetnikom oproščenje
in slepim pogled;
da zatirane izpustim v prostost
in oznanim leto
Božjega usmiljenja.«
(Lk 4, 17-19)

Hvala ti, o Gospod, da nam daješ čas,
da nas učiš, kako kratek je ta tek
življenja, in da nam kažeš poti
Božjega kraljestva. Gospod, tudi mi
si prizadevamo za pravo pot;
naj ostajamo napolnjeni
s Svetim Duhom,
da ne omagamo.
Naj nam Božja
beseda Sv. pisma
postane
vsakdanje
vodilo za
življenje.

Pred nedavnim me je pretreslo pripovedovanje domačih o njihovem
sorodniku, ki se je odpravil v Indijo
za daljše obdobje, da bi »poglobil
svojo duhovnost«. Doma je pustil
ženo in otroka, pustil službo in prodal
precej vrednosti, da bi si omogočil
to potovanje. Poglobiti duhovnost!
A kakšno, sem se spraševal skupaj z
domačimi. Kakšna je duhovnost, ki
zapusti doma nepreskrbljenega otroka
in neodgovorno ravna z drugimi!?
Običajno ljudje duhovnost enačimo
z nematerialnostjo. Najbrž je tako
ravnal tudi omenjeni človek. Zapustil

je snovno in se odločil za duhovno.
Za kristjane pa je duhovno tisto, kar
izhaja iz Svetega Duha.
Jezus v današnjem evangeliju pravi:
»Duh Gospodov je nad menoj, ker me
je mazilil« (Lk 1,18). Gre za Kristusov
nastopni govor v domači shodnici, v
katerem poudari, da ga vodi Sveti
Duh. Sveto pismo tudi govori, da je
bilo vse Jezusovo življenje pod vodstvom Duha: bil je spočet od Duha,
Duh ga je vodil v puščavo, Duh je bil
navzoč pri krstu in končno je Kristus
na križu izdihnil duha. Ker je bil poln
Duha, se je Jezus čutil poklicanega
(maziljenega), da »oznani jetnikom
prostost in slepim, da spregledajo, da
zatirane pusti na svobodo«. Jezus, ki
je bil poln Duha in je ta vodil njegovo
življenje, ni priporočal nasprotja
snovnemu (materialnemu), ampak
je v svetu opravljal dobra dela in dela
usmiljenja, ki so bila sad Duha.
Z Božjim Duhom mora biti zaznamovano tudi življenje vsakega kristjana.
V zgodovini Cerkve nam svetniki zgovorno dokazujejo, kako so na najrazličnejše načine uresničevali navdihe
Duha. Ene je Duh zaznamoval, da so
stregli ubogim (mati Terezija), druge,
da so ustanavljali časopise, da bi oznanjali evangelij (don Alberione),
tretje, da so združili oboje (Kolbe
Maksimiljan), četrte, da so darovali
življenje za Kristusa (Edith Stein) …
Številne nerazglašene svetnike je vodil
Duh, da so bili zvesti zakonci, dobre
matere, skrbni očetje, požrtvovalni
duhovniki, marljivi delavci … opravljali
so različna dela, vse dobre navdihe
pa jim je dajal Sveti Duh.
(B. R.)

#BODldoberDELAJdobro .

Za sveto leto usmiljenja je
papež Frančišek mlade nagovoril: 'Vabim vas, da ponovno
odkrijete telesna in duhovna
dela usmiljenja ...
Lačne nasičevati
* zmoli pred jedjo in po njej
* ko ješ, jej počasi, jej spoštljivo
* hrane ne meči v smeti
* če s kom deliš, vzemi manjši kos
* naredi sendvič in ga ponudi
brezdomcu na ulici
* obišči lokalno Karitas, se pozanimaj o njihovem delu in vprašaj,
ali potrebujejo tvojo pomoč
* daruj 1 € za lačne v Afriki ali Siriji
(1919 SMS AFRIKA)
ZNAMENJA PRI MAŠI

Poljub oltarja
Oltar je središče, okoli
katerega se zbiramo. Duhovnik oltar
poljubi ob začetku in na koncu mašne
daritve. Poljubi ga tudi v imenu vernikov, ki tedaj prisostvujejo bogoslužju. Zato je poljub oltarja znamenje
zaveze med nami in Kristusom. Je
znamenje, da smo njegovi in da smo
združeni z njim v skupnost, ki se imenuje Cerkev. Poljub oltarja na začetku
maše je tudi naša izpoved daritvene
volje, ki jo moramo imeti pri evharistični daritvi. V poljub oltarja polaga
duhovnik svoje in naše življenje, kakor bi hotel povedati: «Gospod, glej
na nas, tukaj smo, tebi se darujemo,
tebi živimo!«

24. 01. – 31. 01.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 25. 01. 2016 * Spreobrnitev apostola Pavla
POLZELA 7.00 … v dober namen v čast Srcu Jezusovemu

TOREK * 26. 01. 2016

* Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska, vdova

POLZELA 17.00 … za + Terezijo URATNIK (obl.) in vse TÓMAŽOVE
… za + Ludvika in Angelo CIZEJ
… za + Alojza ČATERJA (obl.)
* maš.: M.G., od. J.R., M.G.

SREDA * 27. 01. 2016 * Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink
7.00 … za + Jožefo VAŠL (1. obl.)

POLZELA

ČETRTEK * 28. 01. 2016
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…
…

* Tomaž Akvinski, duhovnik, c. učitelj
adoracija pred Najsvetejšim
za + Terezijo PAINKRET (obl.)
za + Štefko PLAZNIK (1. obl.)
* maš.: M.G., od. Š.D.
po maši molitev rožnega venca za duhovne poklice

PETEK * 29. 01. 2016

* Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava

POLZELA 17.00 … za + Milana, Zinko TERGLAV, ŠPRONGOVE, KRUMPAKOVE
… za + Avgusta, Frančiško in Ružo TERGLAV
… za + Franca PUSÓVNIKA in starše * m.: M.G., od. J.V., Š.D.

SOBOTA * 30. 01. 2016

* Hijacinta Mariscotti, tretjerednica * Martina, muč.

POLZELA 17.00 … za + Jožeta VIDICA (obl.) in družino JELEN
… za + Bogomira OREŠNIKA (8. dan)
… za + Ivana SERDONERJA (obl.)
… za + Franca JELENA (obl.)
* m.: M.G., od. J.V., Š.D., J.R.

NEDELJA

*

31. 01. 2016 * 4. MED LETOM * Janez Bosko, d. u.

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Rudolfa, Marijo in Rudija PODPEČANA
+ Franca in Frančiško ŽOLNIR
+ Heleno OCVIRK in starše
+ Franca JELENA (obl.)
* maš.: L.S., od. J.V., J.R.

OBVESTILA - VABILA

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
V četrtek, 28. januarja ob 18. uri bo
v župnijski cerkvi v Šempetru češčenje
in molitev ob 'križu mladih', ki letos
spet potuje po Sloveniji. Četrtkovo
srečanje v Šempetru bo osrednji
dogodek v okviru dekanije Žalec.
V soboto, 30. januarja, od 9.30 do 13.
ure bo v Domu sv. Jožefa v Celju tečaj
za krasilce cerkva – liturgični vidik.
Nedelja, 31. januarja je svetopisemska.
Ob 15. uri bo pri sv. Jožefu v Celju škofijsko srečanje s to tematiko.
ROMANJE

Tradicionalno 'postno romanje' naše
metropolije bo letos 4. in 5. marca k
'Svetnici upanja', Vicenza, Monte Berico, Chiampo (italijanski Lurd), Trento
in Schio. Duhovni vodja bo mariborski
nadškof msgr. mag. Alojz Cvikl. Cena
139 €. Prijave čimprej!
RAZNO

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: Smrekar - Hojnik, Andraž
28/b; Dominkovič, Andraž 29. Polzela:
Podvin pri Polzeli.
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Nataliteta
Z
župnija - 15 24 - krst. 39 - pogreb. E
Polzela - 8 14 - krst. 22 - pogreb. L
Breg - 3
5 - krst. 8 - pogreb. A
IZ STATISTIKE 2015 - RAZNO:

Ločica
Založe
Podvin
Orova v.

-1
-1
-2

0

4
0
1
0

-

krst.
krst.
krst.
krst.

5
1
3
0

-

pogreb.
pogreb.
pogreb.
pogreb.

43
0

-

10.000
1.670
7.100

-

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

497
268

-

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

27
64
4
3
1

-

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

župnija
Andraž
Dobrič

-4
-5
+1

7 - krst. 11 - pogr.
5 - krst. 10 - pogr.
2 - krst. 1 - pogr.

6
0

-

8.500

-

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!

