Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
tvojih stopinj.
Po: B. Golob, Zahvala za29.
Božji
kruh
januar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Blagor žalostnim,
zakaj ti bodo potolaženi.
Blagor lačnim
in žejnim pravice,
zakaj ti bodo nasičeni.
Blagor usmiljenim,
zakaj ti bodo
usmiljenje dosegli.
Blagor čistim v srcu,
zakaj ti bodo Boga gledali.
(Mt 5, 5-8)

Gospod Jezus, ko si živel na zemlji,
si nas učil, naj bomo usmiljeni,
ker je naš nebeški Oče usmiljen.
Marija nam je zagotovila, da se
usmiljenje skazuje »od roda do roda«.
Naj nas Sveti Duh okrepi, da bi vsak
dan vedno bolj rasli v usmiljenju.
Kljub vsem našim grehov
in napakam upamo,
da bomo dosegli
usmiljenje,
ki nam ga
obljubljaš.
Amen.
sv. Mati Terezija

Vedno, ko se srečujem z besedilom
blagrov, ostrmim od čudenja, a tudi
onemim od nemoči. Kako se bližati
tem veličastnim besedam in kako jih
na kratko približati drugim. Tokrat
se ustavimo samo ob besedi 'blagor'.
Kaže, da je Jezus uporabil ustaljeno
literarno obliko blagrovanja. Poznamo
jo že v Stari zavezi in je lepo izražena
v začetku psalmov: »Blagor človeku,
ki ne hodi po nasvetu krivičnih, …
temveč se veseli v Gospodovi postavi«
(Ps 1,1). Seveda so si v Stari zavezi
pod besedo blagor predstavljali predvsem bogastvo in uspeh kot Božje
plačilo za človekovo pravičnost. Jezus

pa paradoksalno pokaže na blagor
tistih, ki so žalostni ali trpijo krivico.
V grškem jeziku, v katerem so napisani evangeliji, so razlikovali izraz
srečen in blažen. Izraz srečen so uporabljali filozofi, izraz blažen (makarios) pa evangeliji. Prvi izraz je psihološki: dobro se počutiti. Drugi izraža
gotovost, da smo na pravi poti. Kdor
najde zavetišče pred dežjem, je srečen,
drugi pa kljub dežju nadaljuje pot,
a je zadovoljen, ker bo prej prispel
domov, in mirno prenaša neprijetno
vreme. Ta vidik ustreza pomenu evangeljskih blagrov: »Si reven? Žalosten?
Te preganjajo? Ne bodi žalosten! Vse
se bo dobro končalo.« Prvi vidik je
sreča, ki jo je mogoče doseči s kozarcem dobrega vina ali druge alkoholne
pijače, z udeležbo na zabavi … Ljudje
so v tistih trenutkih veseli, a kaj, ko
ti trenutki hitro minejo. Potrebno jih
je vedno znova »obnavljati«. Kozarcu
vina dodati drugega in tretjega, z ene
zabave oditi na drugo. Ali ni to tragika
našega razbolenega in nezadovoljnega
sveta, da mora enemu obisku diska
dodajati vedno nove, enemu odmerku
omame vedno nove? Ta svet hrepeni
po sreči in meni, da bo s 'seštevanjem'
kratkotrajnih sreč dosegel neminljivo.
Povrhu pa nas minljivi trenutki sreče
ne napolnijo z občutkom smisla, ki
ga rojeva gotovost, da smo na pravi
poti, ki nas vodi h končnemu cilju,
k dosegu vira prave sreče – k Bogu.
Samo on nam zagotavlja trajno srečo
– to je blaženost.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

SVETO PISMO

Na drugem vatikanskem
koncilu (1962–1965) so
pred vsakim zasedanjem škofov vsega
sveta v procesiji prinesli Sveto pismo
in ga počastili. Pomemben sad tega
koncila je dogmatična konstitucija o
Božjem razodetju, ki vernikom zelo
priporoča branje Sv. pisma; spremljati
ga mora molitev, "da to branje postane
pogovor med Bogom in človekom".
V duhu tega priporočila so slovenski
škofje na predlog svetopisemskih
strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo v mesecu januarja razglasili za
nedeljo Svetega pisma. Spoznavali
naj bi vrednost Božje besede za naše
življenje.
Za otroke matere Cerkve je Sv. pismo
"trdnost vere, hrana in neusahljiv
studenec duhovnega življenja".
Ta nedelja naj bi nas spodbudila, da
bi redno jemali v roke Sveto pismo
in knjige, ki nam njegovo vsebino
razlagajo.
Silvester Čuk

NAJLEPŠE

Šele ko srečamo
v Kristusu živega Boga,
se naučimo, kaj je
življenje.
Nič ni lepšega,
kot da nas najde evangelij,
kot da nas najde sam Kristus.
(Benedikt XVI.)

29. 01. – 05. 02.

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
… 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
+ Ladota in Minko KOŠEC
+ Marijo BOGME (obl.)
+ Marijo DEBELAK (ob pogrebu) * J.K., T.K., Š.D., S.P., M.G.

PONEDELJEK * 30. 01. 2017 * Martina, devica, mučenka
POLZELA 7.00 … za + Jožeta VESELIČA

TOREK * 31. 01. 2017
POLZELA
POLZELA

* Janez Bosko, redovni ustanovitelj
15.30 … za + Albina KUHARJA (pogrebna)
17.00 … za + Antona, Pavlo BAŠIČ, Kristino NOVAK
… za + Avgusta, Frančiško in Ružo TERGLAV
… za + Terezijo STIBEL (obl.)
* maš.:

J.K., S.P., T.K.

SREDA * 01. 02. 2017

* Brigita Irska, devica * Rajmund iz Fitere
POLZELA 7.00 … za + Izidorja KUHARJA
POLZELA 15.30 … za + Magdo HERODEŽ (pogrebna)

ČETRTEK * 02. 02. 2017
1

* Jezusovo darovanje – svečnica * Simon in Ana
POLZELA 7.00 … v dober namen
ANDRAŽ 16.00 … za + Marijo KRK, za zdravje
POLZELA 17.00 … za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka, vse ŠPRONGOVE
… po maši molitev za duhovne poklice

PETEK * 03. 02. 2017
1

* Blaž, škof, mučenec * b.sl. Janez Gnidovec
POLZELA 16.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 17.00 … za + Karla, Marijo in Alojza KRAŠOVICA
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.:

J.K., S.P., Š.D.

SOBOTA * 04. 02. 2017
1

* Marijin spomin * Andrej Korsini, škof
POLZELA 17.00 … za + Frančiška ZUPANA
… za + Agico TERGLAV
maš.:
ANDRAŽ 18.00 … v čast Marijinemu Srcu

NEDELJA
1

*

J.K., T.K.

05. 02. 2017 * 5. MED LETOM * Agata, devica, mučenka

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

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Janeza in Antonijo DROBEŽ
+ Mileno BLAGOTINŠEK
* maš.: J.K., S.P.
+ Cvetko DEDIČ in Marijo HLAČAR (obl.)
+ Franca in Frančiško ŽOLNIR
+ Marijo DEBELAK (8. dan)
maš.: J.K., T.K., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
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Nataliteta
-6
E
- 7 31 - krst. 37 - pogreb. L
+ 5 16 - krst. 23 - pogreb. A

IZ STATISTIKE 2016 - RAZNO:

To 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.

župnija
Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova
v.
38
63

To nedeljo, 29. januarja, bo v Domu sv.
Jožefa v Celju srečanje starejših in
starih staršev ob svečnici. Ob 16. uri.

9.500
1.460
7.690

-

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

359
136

-

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

26
58
3
2
1

-

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

To nedeljo, 29. januarja, bo krščena
Ana K., Zajasovnik, (Ločica ob Savinji).

V četrtek, 2. februarja, na svečnico,
bo na Polzeli dodatna maša ob 7. uri.
Prvi četrtek, petek, sobota v mesecu.
V nedeljo, 5. februarja, po maši (ok.
10. ure), bo v učilnici andraškega
župnišča sestanek za starše letošnjih
andraških birmancev, veroučencev
7., 8. in 9. razreda.

0
+1
-5
0
-

8
4
3
0
0

-

krst.
krst.
krst.
krst.
krst.

3 - pogreb.
4 - pogreb.
2 - pogreb.
5 - pogreb.
0 - pogreb.

Nataliteta

RAZNO

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!
Za polzelske bralce BB je na voljo nov
razpored za branje beril (1.1.-30.4.).
Bralci naj preverijo e-pošto oz. ga
poiščejo natiskanega v zakristiji.
SKRB ZA CERKEV

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

župnija
Andraž
Dobrič

-3
-4
+1

9 - krst. 12 - pogr.
8 - krst. 12 - pogr.
1 - krst. 0 - pogr.

3
0

-

8.500

-

prvoobhajancev
birmancev
Obhajila v župnijski c.
Nedelje, prazniki, delav.

5
27

-

Naročnine v župniji
'Družina'
'Ognjišče'
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KONCERT

V sredo, 1. februarja, ob 19. uri, bo v
cerkvi Sv. Jožefa Celje orgelski koncert.
Gostoval bo organist Klaus Kuchling,
profesor, Celovec, univerza Dunaj.

