Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
5. februar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Svetilke tudi ne prižigajo in
ne postavljajo pod mernik,
marveč na svetilnik
in sveti vsem, ki so v hiši.
Tako naj vaša luč
sveti pred ljudmi,
da bodo videli
vaša dobra dela
in slavili vašega Očeta,
ki je v nebesih.
(Mt 5, 15-16)

Gospod Jezus, imenuješ nas sol zemlje
in luč sveta in nas svariš,
naj ne zapravljamo tvojih darov.
Naše svetilke so prižgane.
Zahvaljen za ogenj,
s katerim moremo ogrevati,
in za svetlobo, da se
od nas umakne tema.
Le z medlim sojem
gori naša oljenka,
kadar pozabljamo
nate. Ne dopusti,
da bi stenj ugasnil.
Strah nas je večne noči.
Po: B. Golob, Zahvala za Božji kruh

Kristus nam v današnjem evangeliju
naroča: »Vi ste luč sveta. Tako naj
vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo
videli vaša dobra dela in slavili vašega
Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,14.16).
Lahko je biti luč v obilju in varnosti
lastne sobice, a je to lahko sebično
dejanje, kajti pomeni, da svetimo le
sebi. Ni lahko svetiti v prerivanju in
hrupu trga, a tu je naša luč najbolj
potrebna.
Današnji evangelij pa nam daje še
drugo podobo: podobo soli, ki dopolnjuje prvo o luči: »Vi ste sol zemlje.« Podobi luči in soli nam govorita,
da ni lahko služiti, a je služenje v

družbi potrebno. V Jezusovem času
je imela sol pomembnejšo vlogo, saj
niso poznali hladilnikov in zamrzovalnih skrinj. Če so hoteli dlje časa
ohraniti živila, zlasti meso in ribe,
so jih morali osoliti. Kakor je sol ohranila hrano pred pokvarljivostjo
in propadom, tako ljudje, ki služijo
drugim in se jim dajo na voljo, varujejo družbo pred pokvarjenostjo in
propadom. Taki ljudje družbo »držijo
pokonci«. Gorje družbi, kjer ne bi bil
nihče pripravljen služiti. Svet nujno
potrebuje ljudi, katerih dobra dela
bodo svetila kakor luč.

naših kmečkih domov, iz katerih so
izšli veliki možje naše preteklosti"
(Finžgar). Na gričku vzhodne strani
vasice stoji cerkvica sv. Marka, zavetnika vasi, ki ga Prešeren v svojem
"sonetu nesreče" imenuje "bližnji
sosed". Franceta, po rojstvu tretjega
otroka in prvega sina, je oče Šimen
sedemletnega peljal k svojemu stricu
Jožefu, župniku na Kopanju pri Grosupljem, kjer ga je stari gospod sam
uvajal v umetnost pisanja in branja.
Poslal ga je na osnovno šolo v Ribnici,
kjer je kot odličen učenec prišel v
"zlate bukve" ... Mati Mina je srčno
Z zglednim življenjem, z opravljanjem želela, da bi njen sin France postal
dobrih del najboljše pričamo za Boga. duhovnik, on pa se je po končanem
Lahko pa bi tudi obrnili trditev, da liceju odpravil peš na Dunaj, se vpisal
vsakdo, ki opravlja dobra dela, oz- v tretji letnik filozofije, ki mu je bil
nanja Boga, saj dobrota in dejanja potreben za študij prava. Marca 1828
ljubezni kažejo na Kristusa in na nje- je bil razglašen za doktorja prava.
govo božanstvo, ker »je Bog ljubezen« ... Svojim neuresničenim željam je
dajal duška v svojih pesmih, med
(1 Jn 4,8).
katerimi sta najlepši in najbolj znani
Prosimo Gospoda, da bi mogli svoja Sonetni venec ter Krst pri Savici. Iz
dobra dela opravljati v povezanosti ljubezenskega razmerja z Ano Jelovz njim in tako pričati o njegovi dob- škovo, ki je bila od njega 23 let mlajša,
roti.
so se mu rodili trije otroci ...
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem
Spominski dan njegove smrti je od
leta 1945 slovenski kulturni praznik.
"Nihče pred Prešernom, nihče za
PRAZNIK KULTURE
Prešernom se ne da primerjati z njim,"
France Prešeren se je je zapisal Oton Župančič. "On je zase,
rodil v Vrbi na Gorenj- vse drugo je vrsta ... Prešernovo delo
skem, pri Ribičevih, kjer je delo genija, ki je enkraten in nenaje med "hišnimi" in kuhinjskimi vrati domestljiv." Od Boga je prejel izreden
spominska plošča z rodovnikom. Na pesniški dar in poslanstvo, da s svojo
prednji steni pa sta vzidani spominski navdihnjeno poezijo povzdigne sloplošči dvema sinovoma Ribičevega venščino na raven "velikih" jezikov
rodu: pesniku Francetu Prešernu in evropske celine. Brez pridržka ga
nadškofu Antonu Vovku. Prešernova slavimo kot največjega slovenskega
Po: revija.ognjisce.si
rojstna hiša je "predstavnica vseh pesnika.

05. 02. – 12. 02.

NEDELJA
1

*

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.

PONEDELJEK * 06. 02. 2017 * Pavel Miki in drugi japonski mučenci
POLZELA 7.00 … za + Milko ŠTORMAN (30. dan)
… za + Marijo ČEBIN (30. dan)

maš.: J.K., T.K.

TOREK * 07. 02. 2017

* Nivald, redovnik * Koleta (Nika), redovnica
POLZELA 17.00 … za + Frančiško ŽGANK in Andreja
… za + Nenada PETROVIĆA (7. dan)
… za + Albina KUHARJA (8. dan)
… za + Cvetko DEDIČ (1. obl.)
* maš.: J.K., S.P., T.K., M.G.

SREDA * 08. 02. 2017
POLZELA

* Hieronim Emilijani, red. ustanovitelj
7.00 … za + Rozalijo in Andreja (obl.) KORBERJA
… za + Pavlo VODOVNIK (1. obl.)

maš.: J.K., T.K.

ČETRTEK * 09. 02. 2017
ANDRAŽ 16.00 …
…
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…
…

* Apolonija (Polona), devica, mučenka
za + Ivana SATLERJA (obl.)
za vse + PRDEŽEVE
* maš.: J.K., S.P.
adoracija pred Najsvetejšim
za + Apolonijo ČRETNIK, vse ČRETNIKOVE
za + Jožeta RIBIČA (obl.)
za + Magdo HERODEŽ (8. dan)
maš.: J.K., T.K., Š.D.

PETEK * 10. 02. 2017

* Sholastika, devica, redovnica * Austreberta, op.
POLZELA 17.00 … za + Rudolfa in Karolino JAZBEC
… za + Mateja ZMRZLAKA
* maš.:

J.K., S.P.

SOBOTA * 11. 02. 2017

* Lurška Mati božja, svetovni dan bolnikov
POLZELA 17.00 … za + Marijo HRUŠOVAR in Martina
… za + Vita, starše in brate KORUN
… za + Marjeto MELANŠEK (30. dan)
maš.: J.K., T.K., M.G.

NEDELJA

*

12. 02. 2017 * 6. MED LETOM * Humbelina, redovnica

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

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivana, Frančiško ZABUKOVNIK (obl.), ZG. ŠTOBARJEVE
+ Frančiško, Martina, Ivana DUŠIČA
+ Zdravka in Ljudmilo JEŽOVNIK
* m.: J.K., S.P., Š.D.
+ Ivanko in Franca DROBEŽA
+ Ludvika JERŠIČA
+ Bojana RIZMALA (8. dan)
maš.: J.K., T.K., M.G.

OBVESTILA - VABILA

Ali v tem tednu godujete, imate rojstni
dan, obletnico krsta? Čestitamo! Ne
pozabite praznovanju dodati sv. maše!
To 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.
V torek, 7. februarja, ob 18. uri, bo
prva letošnja seja polzelskega ŽGS.
V četrtek, 9. februarja, ob 18. uri, bo
srečanje zakonske skupine.
V nedeljo, 12. februarja, bo na Polzeli
1. dan celodnevnega češčenja SRT.
Razpored molitvenih ur za oba dneva
je objavljen spodaj. Radi prihajajte!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Smrekar-Hojkar, Andraž
28/b; Dominkovič, Andraž 29. Na
Polzeli: Založe.

DOBRODELNI KONCERT

V nedeljo, 12. februarja, ob 17. uri, bo
v cerkvi na Polzeli dobrodelni koncert
za poravnavo dolgov, ki so nastali ob
obnovi notranjosti cerkve na Polzeli.
Za ta lep in koristen namen so nam
svoje talente pripravljeni podariti člani
vokalne skupine 'Draž'. K sodelovanju
so povabili še ansambel 'Dominik' iz
Žalca in našo Margareto. Obeta se res
prijetno duhovno-glasbeno doživetje,
zato vas prijazno vabim, da se koncerta udeležite v čim večjem številu.
Povabite še druge. V zahvalo za prijetna doživetja boste naprošeni za
prostovoljne prispevke.
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!

CELODNEVNO ČEŠČENJE SRT 2017 - POLZELA
NEDELJA, 12. februarja:
maša
molitvena ura:
Podvin pri Polzeli
molitvena ura:
Polzela - okolica
molitvena ura:
Breg pri Polzeli
maša
molitev:
Šenek (oskrbovanci v 'kapeli')
maša v Šeneku:
koncert duhovne glasbe (župnijska cerkev)
PONEDELJEK, 13. februarja:
7.00 ................................
maša
g. Mirko Škoflek, dekan
8.00 - 9.00 ..................
molitvena ura:
Založe
9.00 - 10.00 ..................
molitvena ura:
Orova vas
10.00 - 11.00 ..................
molitvena ura:
Polzela - center
11.00 - 12.00 ..................
adoracija v tišini: vsi
13.00 - 15.00 ..................
molitev, spoved:
veroučenci (po šolskem pouku) (spoved)
15.00 - 16.00 ..................
molitvena ura:
Karitas
16.00 - 17.00 ..................
molitvena ura:
Ločica ob Savinji
17.00 ................................
maša, zaključek
g. Drago Svetko
7.00
8.00
8.50
9.40
10.30
15.00
16.00
17.00

.................................
- 8.50 ..................
- 9.40 ..................
- 10.30 ..................
................................
- 16.00 ..................
…………................
................................

