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

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tiste dni je prišel
Jezus iz Nazareta v Galileji
in Janez ga je
krstil v Jordanu.
Brž ko je stopil iz vode,
je zagledal nebesa odprta
in Duha, ki se je spuščal
nadenj kakor golob.
In zaslišal se je glas
iz nebes: »Ti si
moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Mr 1, 9-11)

Dobri Jezus, popolnoma se ti darujem.
Zaupam ti vse svoje želje in upe,
hkrati pa tudi skrbi in trpljenje.
Izpolni načrte, ki jih imaš z menoj.
In hvala za vse darove, prejete pri
svetem krstu. Naj z njimi skrbno
ravnam ter z njimi služim
tebi in ljudem.
Izlivaj name svojo
milost in daj,
da ob pomoči
Svetega Duha,
stopam po
pravih poteh.
Po Uvodi pri mašah - leto B

V današnjem evangeliju je omenjen
dvojni krst. Prvega je delil Janez. Sam
pravi o njem: Jaz vas krščujem z vodo.
Čeprav je bil »vodén«, je imel svojo
vrednost. V tistih, ki so ga prejemali,
je deloval toliko, kolikor so imeli vere
in spokornega duha. Temu Janezovemu krstu so danes podobni krsti
otrok tistih staršev, ki živijo le še neko

obrobno krščanstvo. Duhovniki jim
ustrežejo, ker ne želijo ugasiti tlečega
stenja in zlomiti nalomljenega trsa.
Izkustvo pa nas uči, da v večini primerov po takem »vodenem« krstu
stenj nič bolj ne zagori in trs ostane
še naprej nalomljen.

KRST V VERI

Vsak krst se najprej podeljuje v veri tistega, ki
za krst zaprosi (katehumena). Kjer so krščenci
otroci, se jim krst podeli
v veri staršev in botrov, pa tudi vsega
Drugi krst, ki ga omenja evangelij,
cerkvenega občestva. Vsi smo torej
je krst s Svetim Duhom. Janez napopoklicani k odgovornosti za to, da bo
veduje, da bo z njim krščeval »tisti,
seme vere, ki je bilo v otroka položeno
ki pride za njim«. Smemo reči, da smo
s tem krščeni mi, ki so nas starši krš- pri sv. krstu, moglo rasti ter dozoreti
čansko vzgojili, mi pa smo, ko smo v sad odrasle vere krščenca. To je veodrasli, dopustili, da ta krst v nas lika odgovornost, ki se je tako starši
deluje. Sprejeli smo vero v Boga, ker in botri, pa tudi člani župnijskih obsmo spoznali, da nas ta vera in ta krst čestev vse premalo zavedamo.
očiščuje, osrečuje in osvobaja.
Zaradi tega dejstva je sveti papež
Ali moremo reči, da so svobodni tisti Janez Pavel II. tako močno poudarkristjani in župljani, ki so sicer krš- jal t. i. 'družinsko pastoralo'. Obenem
čeni, morda celo pri istem kamnu, pa pa je spodbujal tudi župnijsko pastoso med seboj sprti? Ali sta svobodna ralo v vseh njenih različnih oblikah
mož in žena, krščena in cerkveno po- in skupinah: v zakonskih, molitvenih,
ročena, če živita v stalnem prepiru? bibličnih, mladinskih … kakor tudi
Toliko smo župniki in kaplani svo- odgovornost bolnih, ostarelih in drubodni, kolikor se znamo in hočemo gih članov župnijskega občestva. Prav
pogovarjati o skupnem in složnem vsi smo poklicani in vsi poslani, da
delu v župniji in dekaniji. O svobodi vsak na svoj način prispevamo k aposv naši slovenski Cerkvi moremo to- tolatu, vsi moremo in moramo biti
liko govoriti, kolikor smo kristjani pričevalci, apostoli Kristusa in njegove
sposobni sesti za isto mizo in skupno ljubezni.
urejati zadeve naše krajevne Cerkve.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli
To ne pomeni, da bi morali vsi enako
misliti, saj smo prejeli različne darove. ČAS ZA SREČO
Pomeni pa, da smo dolžni vztrajno
iskati in končno najti skupni jezik, To leto naj bo najsrečnejše v tvojem
saj smo rojeni iz istega krsta in ob- življenju. Vzemi si čas za dar sreče.
darovani od istega Duha. Temu se Ti si spremenljiv čudež tega sveta.
reče »teologija osvoboditve«. Le če Enkraten si, edinstven, nezamenljiv.
jo bomo uresničevali, bo imel Oče nad Ali to veš? Zakaj se ne čudiš, zakaj se
nami veselje.
ne veseliš, presenečen nad seboj in
Po: F. Cerar nad vsemi ljudmi okoli sebe?

NEDELJA
1

*

7. 1. 2018 * JEZUSOV KRST * Rajmund Penjaforski, druh.

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

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Nado GABERŠEK (obl.), Ludvika, Pavlo BRITOVŠEK
+ Ivana GLUŠIČA in vse DOMNETOVE
+ Ano MAJHENIČ
* maš.: J.K., A.Š., G.B.
+ Marijo VASLE (obl.) in Maksa
+ Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIRJA
+ Franca JELOVŠKA (obl.)
+ Milko ŠTORMAN (1. obl.)
* maš.: J.K., A.Š., S.P., G.B.

PONEDELJEK * 8. 12. 2018

* Severin Noriški, opat * Erhard, škof
POLZELA 7.00 … za + Bojana RIZMALA

TOREK * 9. 1. 2018

* Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Corsini
POLZELA 17.00 … za + Danijela in Dominika ŽGANKA
… za + Štefanijo OTOREPEC (8. dan)
… za + Ano VASLE
* maš.: J.K., I.A., G.B.

SREDA * 10. 1. 2018

* Gregor Niški, škof, cerkveni učitelj * Viljem, škof
POLZELA 7.00 … za + Staneta PODBREGARJA

ČETRTEK * 11. 1. 2018
POLZELA

* Pavlin Oglejski, škof * Teodozij Koinobit, menih
17.00 … za + Marijo ČEBIN (1. obl.)

PETEK * 12. 1. 2018

* Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt Biscop, škof
ANDRAŽ 16.00 … za + Darinko PLASKAN
POLZELA 17.00 … za + Srečka BIZJAKA

SOBOTA * 13. 1. 2018

* Hilarij (Radovan), škof, c.u. * Veronika Milanska

POLZELA 17.00 … za + Jožefa ŠTORMANA (obl.)
… za + Branka KOČEVARJA (obl.)

NEDELJA

*

* maš.: J.K., I.A.

14. 1. 2018 * 2. MED LETOM * Odon, prior v Jurkloštru.

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

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Jožefo UČAKAR (obl.), Slavka in starše
+ Romano PETEK (1. obl.) in Angelo TAJNŠEK
+ Ferda KRKA, Silva, Franca OŽIRJA, BELOGLAVČEVE
+ Antona TOMINŠKA (obl.)
* maš.: J.K., I.A., S.P., G.B.
+ Ivana BLATNIKA in sorodnike
+ Krištofa ŠTEFANČIČA (1. obl.)
+ Davorja GROFELNIKA
* maš.: J.K., A.Š., S.P.

Blagostanje in sreča ne padeta kar z neba.
Blagostanje lahko raste iz trdega dela,
toda sreča raste samo in izključno iz srca,
iz dobrote in prijaznosti.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 7. januarja ob 9. uri v Andražu in ob 10.30 na Polzeli bo maša
s predstavitvijo prvoobhajancev.
To nedeljo, 7. januarja ob 16. uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli tradicionalni 'Trikraljevski koncert' zborov
in glasbenih skupin.
To teden bo spet redni verouk za vse
skupine veroučencev.
V ponedeljek, 8. januarja ob 18. uri bo
redna seja ŽPS.
V četrtek, 11. januarja ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V petek, 12. januarja ob 18. uri bo na
gradu Komenda Malteška čajanka s
člani vokalnega kvinteta Lastovka ob
praznovanju 35-letnice delovanja. Z
gosti se bo pogovarjala Dragica S. P.
V petek, 12. januarja bo v škofijskem
domu Celje (Vrbje 82, Žalec) družabno
srečanje za katehistinje in katehiste
škofije Celje ob vstopu v novo leto.
V soboto, 13. januarja bo v Don Boskovem centru v Celju (župnija A.M.
Slomška) srečanje kolednikov celjske
škofije. Začetek ob 9. uri.
MISEL

Srečnejši sem od modrih z vzhoda, kajti
ti si me poiskal in mi prinesel najdragocenejše darilo – svoje odrešenje.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Ožir, Dobrič 2, Blagotinšek,
Dobrič 6. Polzela: Podvin pri Polzeli.

IZ STATISTIKE 2017 - KRSTI:
31 - skupno število krščenih P
O
13 - dečkov
L
18 - deklic
Z
27 - iz župnije Polzela
15 – Polzela (0,62); 5 – Breg (0,52); E
1 – Ločica (0,12); 5 – Založe (1,20); L
1 – Podvin(0.36); 0 – Orova vas
A
(41,94%)
13 - zakonski
16 - zunajzak. skupn. (51,61%)
(3,23%)
1 - nezakonski
(3,23%)
1 - civilnozakonski
12 - prvoroj.; 12 - drugor.; 6- tretje.; 1 - četrto
40,6 - najstarejši očka (ob r. otroka)
36,0 - najstarejša mamica (ob r. o.)
24,3 - najmlajši očka (ob r. otroka)
23,4 - najmlajša mamica (ob r. o.)
2,0 - najmlajši fant (mes. ob krstu)
2,0 - najmlajša deklica (m. ob krstu)
4,6 - najstarejši fant (let ob krstu)
7,6 - najstarejša deklica (let ob kr.)
10,6 - povprečje dečki (mes. ob kr.)
11,3 - povprečje deklice (m. ob kr.)
imena: 2x: Maruša, Svit, 1x: Ajda, Aleks,
Alja, Ana, Arabela, Dominik, Ema, Filip,
Inti, Iza, Jakob, Jure, Klara, Lara, Larisa, Leonela, Liam, Luka, Maša, Neli,
Patrik, Sia Kianna, Sofija, Tobias, Tomi,
Tristan, Ula.

A
14 - skupno število krščenih N
7 - dečkov
D
7 - deklic
R
14 - iz župnije Sv. Andraž
A
11 - Andraž (1,36); 3 - Dobrič (1,44) Ž
(35,71%)
5 - zakonski
8 - zunajzakon. skup. (57,14%)
(0,00%)
0 - nezakonski
(7,14%)
1 - civilnozakonski
48,2 - najstarejši očka (ob r. otroka)
39,6 - najstarejša mamica (ob r. o.)
27,3 - najmlajši očka (ob r. otroka)
22,5 - najmlajša mamica (ob r. o.)
33,4 - povpr. starši (let ob r. otroka)
4,3 - povpreč. otroci (mes. ob krstu)
imena: 1x: Ajda, Ana Marija, Evita, Gal,
Iza, Jakob, Jošt, Juš, Lara, Liam, Lucija,
Mark, Staš, Zoja.

