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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Janez je pričeval:
»Videl sem Duha,
ki je prihajal kakor golob
z neba in ostal na njem.
In jaz ga nisem poznal;
toda ta, ki me je poslal
z vodo krščevat, mi je rekel:
‚Na kogar boš videl
Duha prihajati in
ostati na njem, ta je, kateri
krščuje s Svetim Duhom.‘
In jaz sem videl in sem priča,
da je ta Božji Sin.«
(Jn 1, 32-34)

Odpuščaš nam grehe, ker si Božje
jagnje, krotak in usmiljen.
S trnjem te bičamo,
ti pa sproti pozabljaš naš dolg.
Ne pritožuješ se,
ko te puščamo samega.
Čakaš in se
ne naveličaš,
in ko se vrnemo,
izmiješ z nas
umazanijo sveta.
Sprejmi našo zahvalo,
ker smo zasijali v belini,
prežarjeni s tvojo svetlobo.

Ko je Janez Krstnik zagledal Jezusa,
da prihaja k njemu, je rekel: »Glejte,
Jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta«
(Jn 1,29). Jagnje je od najzgodnejše
krščanske tradicije podoba Kristusa.
Ta podoba je prešla tudi v mašne
molitve, saj duhovnik tik pred obhajilom ponovi Krstnikove besede. In
zakaj je jagnje podoba Kristusa?
Izraelci so bili po jagnjetovi krvi
rešeni smrti in so po zavezi postali
Božje ljudstvo. Že od samega začetka je Cerkev v tem jagnjetu videla
predpodobo Kristusa, saj smo bili
po krvi Kristusa – pravega Jagnjeta,

(od)rešeni smrti, kakor so bili Izraelci
rešeni smrti po krvi jagnjeta. Ni naključje, da je Kristus umiral na križu,
ko so Judje klali jagnjeta za velikonočno večerjo. Kristus je nase privzel
greh ljudi, da bi nas odrešil. Zato je
on pravo »Jagnje Božje, ki odjemlje
greh sveta«, kakor ga je označil Janez
Krstnik.

O BOG, ČASTIM TE

O Bog, častim te:
ti si modrost,
ki si me je zamislila,
ti si volja, ki me je hotela,
ti si moč, ki me je ustvarila,
ti si milost, ki me je povzdignila,
ti si glas, ki me kliče,
ti si beseda, ki mi govori,
On, katerega podoba je jagnje, je ljubil ti si dobrota, ki me obdaruje,
ljudi vse do smrti ter jim tako odvzel ti si previdnost, ki me vodi,
ti si milosrčnost, ki mi odpušča,
grehe, je lahko kot človek razumel
ti si ljubezen, ki me objema,
skrivnost Božje ljubezni; sedaj lahko ti si duh, ki me poživlja,
to razodeva ljudem. Kristus ljudem ti si mir, ki me napolnjuje,
odkriva nov pogled na zgodovino in ti si svetost, ki me spreminja,
na njihovo življenje. V luči darovanega da ne mirujem, dokler te ne zrem:
Jagnjeta drugače vidimo dogodke v o Bog, molim te. Amen.
zgodovini in v našem življenju. V njem
so osvetljeni skriti dogodki in v njem KRŠČANSKI NAUK
dobijo vrednost še tako drobna in YOUCAT – katekizem
nepoznana skrita dobra dejanja ljudi, za mlade
za katera jim drugi niso dali priznanja.
Kako podelimo krst?
Tako je v njegovi luči »povzdignjeno«
Klasična oblika podeljevanja krsta je
neznano in krivično trpljenje ljudi.
trikratno potapljanje krščenca v vodo.
Kristus se je žrtvoval za naše grehe, Večinoma pa krščencu trikrat vlijemo
da bi nam pokazal nov pogled na vodo na glavo, ob čemer krstitelj izzgodovino in dogodke. Zagotovil nam govori besede: »Jaz te krstim v imenu
je, da se splača truditi za dobro. No- Očeta in Sina in Svetega Duha.«
bena beseda, izrečena iz ljubezni, in
(KKC 1229–1245, 1278)
nobeno dejanje, narejeno v ljubezni,
ni izgubljeno. Tako nas rešuje občutka Voda simbolizira očiščenje in novo
nekoristnosti in nesmiselnosti v na- življenje, kar se je pokazalo že v krstu
pokore Janeza Krstnika. Krst, ki se
šem življenju.
podeli z vodo v 'imenu Očeta in Sina
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
in Svetega Duha', je več kot znamenje
spreobrnjenja in pokore, je novo živNajodličnejša človekova moč je razum. ljenje v Kristusu. Zato so kot znamenja
Najvišji cilj razuma pa je poznanje dodani še maziljenje, belo oblačilo in
Boga.
(sv. Albert Veliki) krstna sveča.

15. 01. – 22. 01.

NEDELJA
POLZELA
7.00

*

15. 01. 2017 * 2. MED LETOM * Absalom, koprsti škof

ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
…

v zahvalo (TOMAŠEK, TRSTENJAK)
za + Ferda KRKA
* maš.: J.K., od. M.G.
za + Antona in Ano SREBOČAN
za + Davorja GROFELNIKA (obl.)
za + Krištofa ŠTEVANČIČA (ob pogrebu)
za + Steva MILČIČA
* maš.: J.K., od. M.G., S.P., Š.D.

PONEDELJEK * 16. 01. 2017 * Honorat, škof * Berard, maroški muč.
POLZELA 7.00 … za + Barbaro KRAŠOVEC

TOREK * 17. 01. 2017

* Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Maver, Placid
ANDRAŽ 16.00 … za + Ivanko SKAZA
POLZELA 17.00 … za 2 + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČA
… za + Antona in Evo PREŠIČEK
* maš.: J.K., S.P.

SREDA * 18. 01. 2017

* Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
POLZELA 7.00 … za + Angelo in Jožeta GOVEDIČA
… za + Jožeta KANOVNIKA
* maš.:

J.K., M.G.

ČETRTEK * 19. 01. 2017

* Makarij Aleksandrijski, opat * Jakob Sales
POLZELA 17.00 … Bogomira OREŠNIKA (1. obl.)
… Milko ŠTORMAN (8. dan)
… Marijo ČEBIN (8. dan)
* maš.: J.K., S.P., M.G.

PETEK * 20. 01. 2017

* Fabijan, pp., muč. * Sebastijan (Boštjan), muč.
ANDRAŽ 16.00 … za + Marijo, Mirjam MALNIČ, Marijo, Antona MIHELČIČA,
Marijo, Antona SMREKARJA, Albina JANCA
POLZELA 17.00 … za + Ivanko ČEDE in Štefana VEBRA
… za + Boštjana CAJHNA
… za + Boštjana JELENA
* maš.: J.K., S.P., M.G.

SOBOTA * 21. 01. 2017
POLZELA 17.00 …
…
…
ANDRAŽ 18.00 …
…

NEDELJA

*

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

* Neža (Agnes, Janja), devica, mučenka
Lenarta in Minko ŠTOK (obl.)
Franca in Marijo PFEIFER
Vinka in Erno SMOLE
* maš.: J.K., S.P., M.G.
Jožefo (obl.), Rudija in Mileno BLAGOTINŠEK
Marjano CEVZAR (obl.) in Rudija
* maš.: J.K., od. T.K.

22. 01. 2017 * 3. MED LETOM * Vincencij, diakon, muč.

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

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Marijo JELEN, Franca, vse SMREČNIKOVE
+ Ano MAJHENIČ
* maš.: J.K., od. M.G.
+ Angelo in Ludvika CIZEJA
+ Marjeto MELANŠEK (8. dan)
+ Vinka KOMPANA
+ Ano KRALJ (obl.)
* maš.: J.K., od. M.G., S.P., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
V torek, 17. januarja, ob 18. uri, bo
sestanek članov Karitas Polzela!
V sredo, 18. januarja, bo začetek molitvene osmine za edinost kristjanov.
V četrtek, 19. januarja, ob 17.30 (po
večerni maši), bo sestanek za starše
veroučencev 1., 2., 3., in 4. razreda.
V nedeljo, 22. januarja, bosta krščeni
Sia Kianna M., Breg, Polzela in Larisa,
R., Založe, Polzela.
KONCERT

V soboto, 21. januarja, ob 18. uri, bo
v Domu krajanov Andraž ponovitev
koncerta filmske glasbe "Gremo v
kino". Izvajalec Mešani pevski zbor
Andraž. Lepo vabljeni!
V nedeljo, 22. januarja, ob 18. uri, bo
v cerkvi Sv. Jožefa v Celju koncert
božičnih in drugih sakralnih pesmi.
Nastopili bodo mladi člani sestava
Oktet 9, pod umetniškim vodstvom
Gregorja Deleje, ravnatelja Gimnazije
Celje - Center. Vstop je prost.
ZA LAŽJE PLANIRANJE

1. sv. obhajilo 2017: Andraž, nedelja,
14. maja; Polzela, nedelja, 28. maja.
Birma: Andraž, sobota, 17. junija.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Kotnik, Andraž 6/d, Drobež,
Andraž 6/c, Kuder, Andraž 6. Polzela:
Podvin pri Polzeli.

P
IZ STATISTIKE 2016 - UMRLI: O
L
41 - skupno število umrlih
Z
22 - moški
E
19 - ženske
L
37 - domačini
A
23 - Polzela, 3 - Breg, 4 - Ločica, 2 Založe, 5 - Podvin, 0 - Orova vas, 4 - tuji
15 - prevideni
5 – moški, 10 – ženske
starost
75,1 – povprečje vsi
70,7 – povprečje moški
80,1 – povprečje ženske
97,2 – najstarejši moški
92,8 – najstarejša ženska
38,9 – najmlajši moški
65,7 – najmlajša ženska
4 nad 90 let, 14 80 - 90 let, 8 70 - 80 let,
10 60 - 70 let, 3 50 - 60 let, 2 pod 50 let.

6 v septembru, 5 v januarju, 4 v februarju, 4 v maju, 4 v oktobru, 4 v novembru,
4 v decembru, 3 v marcu, 2 v juniju, 2 v
juliju, 2 v avgustu, 1 v aprilu.
Pogrebi: 14 v soboto, 7 v četrtek, 5 v
torek, 5 v sredo, 5 v petek, 5 v nedeljo,
0 v ponedeljek.

A
12 - skupno število pogrebov N
9 - moški
D
R
3 - ženske
12 - Andraž, 0 - Dobrič, 0 - od drugod A
Umrli v: 2 doma, 3 v bolnišnici Celje, Ž
5 v Topolšici, 2 v domu upokojencev.
8 - prevideni
75,7 – povprečje vsi
starost
72,8 – povprečje moški
84,5 – povprečje ženske
89,0 – najstarejši moški
94,6 – najstarejša ženska
49,4 – najmlajši moški
79,0 – najmlajša ženska
1 nad 90 let, 2 80 – 90 let, 6 70 – 80 let,
1 60 – 70 let, 1 50 – 60 let, 1 pod 50 let.
Umrli v mesecih: 4 avgusta, 3 marca, 2
novembra, 1 aprila, 1 maja, 1 junija.
4 rak, 3 odpoved srca, 2 starost, 1
pljučnica, 1 tromboza, 1 drugo.

