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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tisti čas je Janez Krstnik
spet stal tam
in še dva izmed
njegovih učencev.
Ozrl se je na Jezusa,
ki je šel mimo, in rekel:
»Glejte, Jagnje Božje!«
Učenca sta slišala,
kaj je rekel,
in odšla za Jezusom.
(Mr 1, 35-37)

Naši grehi nas vedno znova delajo
»stare in onemogle«. Tvoja milost in
odpuščanje nas pa obnavljata in
pomlajujeta ter nam dajeta moči,
da lahko stojimo pred teboj.
Kakor si vztrajno klical Samuela,
tako vsak dan znova vztrajno kličeš
tudi nas. V vsej ponižnosti se ti
hočemo odpreti in ti prisluhniti, da
te v hrupu sveta ne bomo preslišali,
temveč se zvesto odzvali
tvojemu klicu,
kjerkoli in
kadarkoli
že nas bo
dosegel.
Uvodi pri mašah
leto B

Apostol Peter je prišel k Jezusu in ta
mu je nakazal njegovo poslanstvo:
Imenoval se boš Kefa … Ni mu rekel:
»Hej, Peter, zame boš dal življenje; v
Rimu te bodo križali.« Če bi to storil,
bi se Peter gotovo takoj obrnil in odšel. Jezus ga je preprosto povabil, naj
hodi za njim in bo postal ribič ljudi.
To pa je bilo Petru, ribiču, že bolj
domače. V treh letih je ob Jezusu
počasi odkrival svoje poslanstvo.
Šele s prihodom Svetega Duha ga je
bolje doumel in prejel moč, da je navsezadnje šel oznanjat vse do Rima

in končno za Jezusa tudi dal svoje
življenje.
Najti svoje mesto v svetu oz. odkriti
svoje poslanstvo je temeljna naloga
vsakega človeka. Ni lahka. Potrebno
je prisluhniti svojemu srcu; prepoznati, izkusiti, da sem ljubljen – od
Boga in tolikih ljudi, kajti samo kdor
je izkusil ljubezen, lahko tudi sam
zares ljubi. Stopiti je potrebno na
pot očiščenja: potrebno je prekiniti
z grešnimi navadami, odrezati določena razmerja, zapustiti določena
okolja, se odpovedati določenemu
branju in odpreti nova poglavja življenja, vstopiti v nova okolja in tkati
nova razmerja … Potrebno je prisluhniti svojim željam, zanimanjem, okolju,
prijateljem, Cerkvi in videti, kam bi
lahko umestil svoje življenje, da bi
bilo skladno s tem, kakor me vidi Kristus. Potrebno je gojiti drže hvaležnosti
za prejete darove, odprtosti do Boga
in do drugih ljudi in se vaditi v darovanju. Ne se bati križa. Doživljanje
padcev, porazov, nasprotovanj, nesoglasij in odpora sveta je del vsake
poti in je potrebno za rast, zorenje,
spoznavanje tega, kar je življenjsko
zares pomembno. Pomembno je
vedno znova vstajati in iti naprej.
Potrebno je vzdrževati domačnost z
Bogom, saj se poklicanost uresničuje v dialogu in ne kot izvrševanje
nekega ukaza: potrebno si je vzeti
trenutke, ko si zares s Kristusom, ga
dolgo zreš, prebiraš duhovna besedila,
gledaš svete podobe …, da bi se prepojil s Kristusovo miselnostjo in
ljubeznijo.
Po: www.unipas.si

OČI

Gospod, hvala ti za oči,
ta okna, ki so odprta v široko prostranstvo. Hvala ti za pogled, ki nosi
mojo dušo k drugim, kakor plemenit
žarek prinaša k nam svetlobo in toploto tvojega sonca.
Ko bom zjutraj odprl svoje oči, te
prosim, daj, da bodo pripravljene
služiti tebi, ki si Božje Jagnje. Stori,
da te bo moj pogled vselej opazil, daj,
da nikdar ne bo tak, da bi varal, razočaral, spravljal v obup, temveč naj
zna vedno občudovati, se vzradostiti,
prodirati v notranjost …
Daj mojim očem, da se bodo znale
zapreti, da bi te lažje našle; toda nikoli naj se ne obrnejo proč od sveta
iz strahu pred njim. Daj, da bo moj
pogled dovolj globok, da spoznam
tvojo navzočnost v svetu, in daj, da
se moje oči nikdar ne zapro pred
bedo ljudi.
Naj bo moj pogled jasen in odločen,
vendar naj se zna tudi omehčati in
moje oči naj bodo sposobne jokati.
Daj, da moj pogled tistega, ki ga zadene, ne umaže, naj ne vznemirja,
temveč pomirja, naj ne spravlja v
žalost, temveč posreduje veselje, naj
ne zavaja in lovi, temveč naj vabi …,
vabi k temu, da te ljudje prepoznajo.
Naj bo klic, glas trobente, ki skliče
vse ljudi, da pritečejo na prag svoje
hiše. Ne zaradi mene, Gospod, temveč zato, ker boš ti šel mimo. Takrat, moje sestre in brate, ne bom
gledal jaz, ampak jih boš pravzaprav
gledal ti in jim boš dajal znamenja
tudi po meni.
Po: M. Quoist

14. 1. NEDELJA
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
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POLZELA 10.30 …
…
…
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* 2. MED LETOM * Odon, prior v Jurkloštru
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
+ Davorja GROFELNIKA
+ Krištofa ŠTEFANČIČA (1. obl.)
* maš.: J.K., A.Š., S.P.

15. 1. PONEDELJEK * Absalom, koprski škof * Pavel iz Teb
POLZELA 7.00 … za srečno zadnjo uro

16. 1. TOREK * Honorat, škof * Berard in drugi maroški muč.
POLZELA 17.00 … za + Antona in Marjeto MELANŠEK (obl.)

17. 1. SREDA * Anton (Zvonko), puščavnik, opat
POLZELA 7.00 … za + Antona, Antonijo, Alojza MEŠIČA
… za + Jožeta KANOVNIKA (obl.)
POLZELA 15.30 … za + Elizabeto STRAH (pogrebna)

* maš.: J.K., A.Š.

18. 1. ČETRTEK * Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Bojana RIZMALA (1. obl.)
POLZELA 17.25 … molitev za duhovne poklice (molitvena)

19. 1. PETEK * Makarij Aleksandrijski, opat * b.sl. Friderik Baraga
POLZELA 17.00 … za + Boštjana CAJHNA
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

20. 1. SOBOTA * Fabijan, papež * Sebastijan (Boštjan), muč.
POLZELA 17.00 … za + Boštjana, Gvida in Terezijo JELEN
… za + Marto URANJEK (1. obl.)
… za + Milana BASTAŠIČA

21. 1. NEDELJA
POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
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* maš.: J.K., S.P., G.B.

* 3. MED LETOM * Agnes (Neža), Janja), muč.
žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Vinka, Danico UŠEN, teto Nežo, vse SREDENŠEKOVE
+ Marjano CEVZAR (obl.) in Rudija
* maš.: J.K., S.P.
+ Nežo, Jakoba, Franca, Pepco ČEDE
+ Alojza SATLERJA (30. dan)
* maš.: J.K., A.Š.

Boga moramo najti. Najti pa ga ne moremo v hrupu in nemiru.
Bog je prijatelj molka: kolikor več v tihi molitvi sprejemamo,
toliko več v našem vsakdanjem življenju lahko oddajamo.
(mati Terezija)

OBVESTILA - VABILA

V torek, 16. januarja ob 18. uri bo redni januarski sestanek članov Župnijske
karitas Polzela.
V četrtek, 18. januarja bo začetek
tedna molitve za edinost kristjanov.
KULTURA

To nedeljo, 14. januarja ob 15. uri bo v
dvorani Doma krajanov Andraž odigrana komedija v dveh dejanjih »Sreča
na kredit« v izvedbi KD bratov Dobrotinšek, Škofja vas. Vstopnice uro pred
predstavo. Vabi KD Andraž.
V četrtek, 18. januarja ob 18.30 bo na
gradu Komenda potopisna predstavitev znamenite romarske poti: »In
smo šle - mame in hčere na Caminu.«
(Mojca Grešak in Eva Remškar).
V četrtek, 18. januarja ob 19. uri bo
v Domu sv. Jožef Celje filmski večer
z dr. Jožetom Možino. Najprej bo film
Pričevalci, v katerem bo predstavljan
Ivan Korošec, ki je kot fant pobegnil
iz taborišča Teharje. Filmu bo sledil
pogovor z gospodom Možino.
PRIJATELJ RADIA OGNJIŠČE

Prijatelj Radia Ognjišče (PRO) je zvesti
radijski prijatelj, ki Radio Ognjišče
posluša iz dneva v dan, z njim živi in
ga tudi finančno podpira z vsaj 30 €
na leto. Vse o tematiki in pristopu na:
http://radio.ognjisce.si/sl/radio/pro/
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Hriberšek, Andraž 105/a,
Peternel, Andraž 107, Kužnik, Andraž
87/d. Polzela: Podvin pri Polzeli.

IZ STATISTIKE 2017 - UMRLI: P
O
48 - skupno število pogrebov L
Z
26 - moški
E
22 - ženske
L
43 - domačini
A
19 - Polzela, 9 - Breg, 7 - Ločica, 5 Založe, 3 - Podvin, 0 - Orova vas, 5 – tuji
19 - prevideni
10 – moški, 9 – ženske
75,3
– povprečje vsi
starost
70,2 – povprečje moški
81,3 – povprečje ženske
91,4 – najstarejši moški
93,2 – najstarejša ženska
51,5 – najmlajši moški
57,6 – najmlajša ženska
6 nad 90 let, 11 80 - 90 let, 17 70 - 80 let,
10 60 - 70 let, 4 50 - 60 let, 0 pod 50 let.
10 v januarju, 4 v februarju, 4 v marcu,
3 v aprilu, 4 v maju, 3 v juniju, 4 v juliju,
1 v avgustu, 4 v septembru, 3 v oktobru,
3 v novembru, 5 v decembru.
6 v ponedeljek, 7 v torek, 9 v sredo, 6
v četrtek, 5 v petek, 11 v soboto, 4 v
nedeljo.

A
8 - skupno število pogrebov N
D
4 - moški
R
4 - ženske
A
6 - Andraž, 2 - Dobrič, 0 - od drugod Ž
Umrli v: 0 doma, 4 v bolnišnici Celje,
2 v Topolšici, 2 v domu upokojencev.
3 - Prevideni
71,1 – povprečje vsi
starost
68,6 – povprečje moški
73,5 – povprečje ženske
75,9 – najstarejši moški
87,0 – najstarejša ženska
59,6 – najmlajši moški
54,8 – najmlajša ženska
0 nad 90 let, 2 80 – 90 let, 2 70 – 80 let,
2 60 – 70 let, 2 50 – 60 let, 0 pod 50 let.
Umrli v mesecih: 1 januarja, 3 marca, 2
maja, 1 julija, 1 avgusta.
Pogrebi: 1 v sredo, 3 v četrtek, 3 v
petek, 1 v nedeljo.

