Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh
22. januar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč;
in njim, ki so sedeli
v deželi smrtne sence,
je luč zasvetila.
Od tedaj je začel Jezus
oznanjati in opominjati:
»Spreobrnite se,
zakaj nebeško kraljestvo
se je približalo.«
(Mt 4, 16-17)

Izbiral si svoje učence
kakor Oče preroke v stari zavezi;
nisi nagovoril kogar koli, naj hodi
za teboj. Zato bodi zahvaljen,
da se v evharistiji daješ vsem,
da nas vse kličeš na svojo pot.
Dobro veš, zakaj se obotavljamo.
Preveč smo navezani na udobje,
ti pa si večni brezdomec,
po Judeji, Samariji
in Galileji.
Naj nam bosta vzor
Zebedejeva sinova,
da ne bomo
več pomišljali
hoditi po sledi
tvojih stopinj.

Hm, Božji klic! Če ljudje slišijo kaj
takega, najprej vprašajo, kako se to
zgodi: »Zakaj se je odločil za duhovnika? Le kaj je slišal? Kaj hudega se
mu je zgodilo?« Tokratni evangeljski
odlomek opisuje, kako je Jezus poklical prve učence (Andreja, Petra,
Janeza, Jakoba) in lepo odstira »Božjo
pedagogiko« nekakšno Božjo strategijo. Preprosteje – opisuje nam,
kako se Bog približuje človeku in
ga kliče za sodelavca.

Ko je Jezus »hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata … Metala
sta mrežo v jezero; bila sta namreč
ribiča«. Kristus se bliža človeku tam,
kjer je. Pristopi k njemu sredi njegovih skrbi in dela, sredi njegovih
naporov in iskanj. Kristusova pot
do človeka ne gre prek velikih in
pomembnih dejanj, ampak se mu
približa sredi vsakdanjika. Napačno
ravnajo tisti, ki pričakujejo velikih
in bleščečih dogodkov, po katerih jih
bo Bog poklical. Ribiča, ki sta vestno
opravljala svoje delo, je Kristus osebno nagovoril in jima dejal: »Hodita
za menoj«. Preprosto ju je povabil,
naj sledita njegovemu zgledu. V slogu
človekove pridobitvene logike bi bilo
naravno, da jima bo razložil, kakšne
bodo »delovne razmere«. Pričakovali
bi, da jima bo povedal, koliko bosta
zaslužila. A nič od tega: njegov zgled,
skratka, osebnost Jezusa Kristusa,
jima bo zadostovala!
Osnovno pri klicu bratov je Jezusova
pobuda. On se prvi približa, on kliče,
vabi. Človek se samo odziva. Nihče
ne more reči, da ima pravico postati
duhovnik ali kristjan, lahko samo odgovori na Božji klic ali pa ga zavrne.
Brata Jakob in Janez sta tako odgovorila na Jezusov (po)klic, da sta »takoj
pustila čoln in očeta ter šla za« njim.
Pravzaprav sta zapustila vse: gmotne
dobrine (čoln, saj sta samo to imela)
in človeške vezi (očeta, nista bila poročena). Odločitev za Boga naj bo
celostna, ne polovična. Obstaja pa
velika nevarnost, da se z leti naša
odločitev za Boga »ohladi« in postane
polovična, morda samo četrtinska.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

BOG ME KLIČE

Poklican sem, da storim
nekaj ali sem nekaj,
za kar ni poklican nihče drug.
Imam svoje mesto v Božjem načrtu
na Božji zemlji, ki ga nima nihče drug.
Najsi bom bogat ali ubog,
zaničevan ali spoštovan pri ljudeh,
Bog me pozna in me kliče po imenu.
(bl. John Henry Newman)

V LETU DRUŽINE

Neredko sem pod vtisom,
da množica zakonov prehitro odneha.
Kot je znano, pride prej ali slej do kriz.
Novo mine. Sanje počijo kot milni mehurčki. Pride do razočaranj. Postane
neznosno. Človek želi zbežati. Mnogo
ljudi ima ločitev za očitno rešitev.
Ločitev je beg drug pred drugim. V
zakonu je toliko nepričakovanih težav,
toliko nepredvidljivih situacij. Če ima
človek ločitev za možnost, bo prej ali
slej našel razlog zanjo. Ne pomisli
prehitro na ločitev, pomisli tudi na
to, kako ustvariti novo obojestransko
povezanost. Ne na podlagi tega, da
je partner tako občudovanja vreden,
tako ljubek, nežen ali tako prijeten,
močan in dobro razpoložen, ampak
ker imaš trdno voljo, da se spet posvetiš partnerju, da se z njim pomiriš
in greš skupaj z njim naprej. In potem
se lahko zgodi čudež. Vse, kar si mislil,
da je izgubljeno, pride spet veliko bogatejše in veliko globlje. Partnerja
lahko imaš spet rad. Pride celo dan,
ko se boš veselil, da sta prebrodila
krizo. Zato ne odnehaj prehitro.
Po: P. Bosmans, V tebi je sreča

22. 01. – 29. 01.

NEDELJA

*

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.

PONEDELJEK * 23. 01. 2017 * Henrik Suzo, dominikanec * Ildefonz
POLZELA 7.00 … za + Anico in Stanka KOŠECA (obl.)
… za + Krištofa ŠTEFANČIČA (8. dan)

* maš.: OFMCap, S.P.

TOREK * 24. 01. 2017

* Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj
ANDRAŽ 16.00 … za + Romano PETEK (7. dan)
POLZELA 17.00 … za + Marto URANJEK (8. dan)
… za + Alojza ČATERJA (obl.)
… za + Štefana OKORNA
* maš.: OFMCap, S.P., T.K.

SREDA * 25. 01. 2017

* Spreobrnjenje apostola Pavla * Ananija
... ni sv. maše (ni m. namena)

ČETRTEK * 26. 01. 2017
ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

* Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska
2 + Konrada MEKLAVA (obl.) in Angelo
+ Terezijo URATNIK in vse TOMAŽEVE
+ Franca PUSOVNIKA in starše
+ Žana
* maš.: OFMCap, S.P., T.K.

PETEK * 27. 01. 2017
POLZELA

* Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink
17.00 … za + Terezijo PAINKRET (obl.)
… za + Kristino TERČAK (1. obl.)
… za + Franca JELENA (obl.)
* maš.: OFMCap, S.P., Š.D.

SOBOTA * 28. 01. 2017
POLZELA

* Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj
17.00 … za + Štefko PLAZNIK, starše TERGLAV, PLAZNIK
… za + Jožeta VIDICA in družino JELEN
… za + Ivana SERDONERJA (obl.)
maš.: OFMCap, T.K., Š.D.

NEDELJA

*

29. 01. 2017 * 4. MED LETOM * nedelja Svetega pisma

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

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Rudolfa (obl.), Marijo, Rudija PODPEČANA
+ starše, Branka in Vero BEVC
+ Darinko PLASKAN
* maš.: J.K., M.G., S.P.
+ Jožico in vse v družini VAŠL
+ Helenco in starše OCVIRK
+ Marijo BOGME (obl.)
* maš.: J.K., T.K., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

IZ STATISTIKE 2016 - POROKE:

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!

3 - skupno število porok
2 - iz domače župnije
2 - oba novoporočenca iz župnije
0 - le eden novoporočenec domač
1 - oba novoporočenca od drugod
3 - poroke v župnijski cerkvi
0 - porok na Gori Oljki
0 - porok drugje

To nedeljo, 22. januarja, bo pri maši
v Andražu gostoval zbor iz Braslovč.
V torek 24. januarja, ob 17. uri, bo v
graščini Novi Klošter spet duhovna
obnova za ženske.
V nedeljo, 29. januarja, bo krščena
Ana K., Zajasovnik, (Ločica ob Savinji).
V nedeljo, 29. januarja, na nedeljo Sv.
pisma bo škofijsko srečanje ob 15. uri
pri Sv. Jožefu v Celju. Vodil ga bo dr.
Marjan Turnšek, nadškof.
V nedeljo, 29. januarja, bo v Domu sv.
Jožefa v Celju srečanje starejših in
starih staršev ob svečnici. Ob 16. uri
razmišljanje Jožeta Planinška, ob
17.30 slovesno bogoslužje.

starost: 35,3 - povprečje vseh
38,7 - povprečje ženinov
32,0 - povprečje nevest
42,5 - najstarejši ženin
35,0 - najstarejša nevesta
35,4 - najmlajši ženin
29,2 - najmlajša nevesta
1
1
0
0
0
0
1

nevesta 1 ženin:
nevesta 1 ženin:
nevest 0 ženinov:
nevest 0 ženinov:
nevest 0 ženinov:
nevest 0 ženinov:
nevesta 1 ženin:
6
6
2
1
3

Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova vas
od drugod

katoliške vere
samski
para poročen v aprilu
par poročen juliju
civilne poroke na isti dan

ROMANJE

Tradicionalno 'postno romanje' naše
metropolije bo letos od 30. marca do
1. aprila na Slovaško, v Košice, Prešov,
Spišsko Kapitulo, Levočo. Duhovni
vodja bo mariborski nadškof msgr.
mag. Alojz Cvikl. Cena 199 €. Prijave!
KONCERT

To nedeljo, 22. januarja, ob 18. uri, bo
v cerkvi Sv. Jožefa v Celju koncert
božičnih in drugih sakralnih pesmi.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Ožir, Andraž 92; Rebernik,
Andraž 95; Prungl, Andraž 93; Sitar,
Andraž 88/a. Na Polzeli: Podvin.
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2 - skupno število porok
2 - iz domače župnije
2 - oba novoporočenca iz župnije
0 - le eden novoporočenec domač
0 - oba novoporočenca od drugod
2 - poroki v župnijski cerkvi
starost: 27,9 - povprečje vseh
30,0 - povprečje ženini
25,7 - povprečje neveste
31,2 - najstarejši ženin
26,2 - najstarejša nevesta
28,9 - najmlajši ženin
25,3 - najmlajša nevesta
2 nevesti 2 ženina:
0 nevest 0 ženinov:
0 nevest 0 ženinov:
4
4
1
1
2

Andraž
Dobrič
od drugod

katoliške vere
samski
par poročen v maju
par poročen v juniju
civilna poroka isti dan
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