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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je šel ob Galilejskem jezeru,
je zagledal Simona in
Andreja, Simonovega brata,
ki sta metala mrežo v jezero;
bila sta namreč ribiča.
Jezus jima je rekel:
»Hodita za menoj in naredil
vaju bom za ribiča ljudi!«
Takoj sta pustila mreže
in šla za njim.
(Mr 1, 16-18)

Gospod Jezus, Božji Pastir duš,
pritegni tudi danes k sebi goreče
in plemenite fante iz naših družin
ter jih naredi za svoje učence in
služabnike. Zbudi v njih željo po
odrešenju vseh ljudi, za katere na
naših oltarjih vsak dan obnavljaš
svojo daritev na križu.
Tudi številna in velikodušna srca
deklet milostno pokliči, Gospod.
Vlij jim hrepenenje po evangeljski
popolnosti in zbudi v njih željo,
da se bodo v službi za
tvojo Cerkev ter za
uboge in bolne
žrtvovale z vsem
žarom in vso močjo
tvoje ljubezni. Amen.

Preden evangelist Marko začne poročati o posameznih dogodkih Jezusovega javnega delovanja, poda neke
vrste povzetek vsega njegovega delovanja z besedami: »Ko pa je bil
Janez izročen, je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij in govoril:
čas se je dopolnil in Božje kraljestvo
se je približalo. Spreobrnite se in
verujte evangeliju!«
Sporočilo, ki ga prinaša Jezus, je od
vsega začetka označeno kot veselo
Božje sporočilo: veselo oznanilo, ki
prihaja od Boga in prinaša neko vest
o Bogu. In najpomembnejši in najbolj
vesel poudarek tega sporočila je: Božje kraljestvo se je približalo! Prišel
je odločilni trenutek, v katerem se
lahko po Božjem delovanju izpolnijo

prerokbe, ki jih je Bog napovedal v
preteklosti. Ta čas, ki je nastopil, pa
je odločilen. In mi smo del njega.

POTA

Mlade v župniji povabimo k
sodelovanju pri programu
Gospodovo kraljestvo se je približalo. misijonskega prostovoljstva 'Pota'.
Bog je Gospod vedno in povsod. Toda Program širi zavest o globalni soodnjegovo kraljestvo je lahko zakrito govornosti in povezuje ljudi po svetu.
ali skrito, ne vsiljuje se očitno, da ga
Poleti se skupine mladih za približno
ne bi bilo mogoče zanikati ali tajiti.
en mesec odpravijo v tujino, kjer soLahko je tako zelo skrito in ga tako
nejasno doživljamo, da nastane vtis, delujejo z gostiteljsko organizacijo
da Bog in njegovo kraljestvo sploh ali misijonarji pri izvedbi konkretnega
ne obstajata. Ob tem se mu lahko dela na projektu. V letu 2018 bo to
izognemo. Priznati ga je mogoče sa- vključevalo odprave v Bolivijo, Bramo v veri. Kaj pomeni, da se je Božje zilijo, Indijo, Kazahstan, Mozambik,
kraljestvo približalo, je mogoče spoz- Tajvan, Ukrajino ter na Tajsko in na
nati iz Jezusovega delovanja. V njem Madagaskar. Delo v državah v razvoju
se kaže, na kakšen način je Bog zagos- da mladim edinstveno izkušnjo stika
podoval in kakšni so sadovi njegovega z drugačno kulturo, z ljudmi, ki so
bližajočega se kraljestva.
bogati bolj duhovno kot materialno.
Dobra novica o Bogu, ki smo jo prejeli, Preko prostovoljskega dela se pogled
je: Čas, ko se izpolnjujejo obljube, je na svet in odnos do bližnjega pretukaj. Bog, ki je Gospod, se vam je v obrazi v luči hvaležnosti.
njegovem mogočnem kraljestvu pri- Na http://www.skam.si najdete vse
bližal. Te besede, ki povzemajo vse potrebne informacije. V okviru priJezusovo delovanje, bi lahko bile prav je tudi zbiranje sredstev po
tudi naslov Jezusovega delovanja. slovenskih župnijah. Župljani ste
Povedo, kaj njegova dela in besede povabljeni k podpori programa.
tako v podrobnostih kot v celoti predZbrana sredstva so namenjena gosstavljajo. So novica, ki prinaša veselje.
Z njimi je čas izpolnjenih obljub postal titeljem, organizacijam, misijonarjem
resničnost. Kažejo, da je Bog Gospod. za njihovo delovanje. Prostovoljci si
sami krijejo stroške. Prejeti darovi
Se znamo tudi mi v tem času veseliti? letalskih kart.niso namenjeni na
Ne pozabimo na vero in spreobrnjenje, primer nakupu
sicer bo to naše veselje le začasno.
V kolikor se bo katera od skupin oglaPo: Klemes Stock, Jezus – veselo oznanilo
sila v župniji, smo povabljeni, da jih
odprto sprejmemo. S svojo predstaDovolj je, če ugasne
vitvijo misijonskega dela in mladostena sama zvezda, da karavana
no energijo bodo zagotovo popestrili
v puščavi zgreši pravo smer.
nedeljo. Naj vam Bog blagoslovi ta
(Helder Camara)
dan.

21. 1.

NEDELJA

* 3. MED LETOM * Agnes (Neža), Janja), muč.

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
22. 1.

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.

PONEDELJEK * Vincencij (Vinko), diakon, mučenec * Laura Vicuna
.00 … ni maše (ni naročenega mašnega namena)

23. 1.

TOREK * Henrik Suzo, dominikanec * Ildefonz, škof
POLZELA 17.00 … za + Alojza SATLERJA (30. dan)
… za + Silvestro UPELJ (30. dan)
… za + Anico, Stanka KOŠECA

24. 1.

* maš.: A.Š., S.P., G.B.

SREDA * Frančišek Saleški, škof, cerkveni učitelj * Felicijan, škof, muč.
POLZELA 7.00 … za + Štefana OKORNA

25. 1.

ČETRTEK * Spreobrnjenje apostola Pavla * Ananija iz Damaska
ANDRAŽ 16.00 … za + Janka PRAPROTNIKA (8. dan)
… za 2 + Konrada MEKLAVA (obl.)
* maš.: A.Š., S.P.
POLZELA 17.00 … za + Avgusta, Frančiško in Ružo TERGLAV
… za + Elizabeto STRAH (8. dan)
… za + Alojza ČATERJA (obl.)
* maš.: A.Š., J.B., V.A.

26. 1.

PETEK * Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska, vdova * Mihael Kozal
POLZELA 17.00 … za + Franca PUSOVNIKA in starše
… za + Jožefo KORBER (30. dan)
… za + Franca JELENA

27. 1.

* maš.: A.Š., S.P., G.B.

SOBOTA * Angela Merici, devica, ustanoviteljica uršulink * Živko
POLZELA 17.00 … za + Ivana SERDONERJA
… za + Jožeta VIDICA
… za + Jožico VAŠL

* maš.: A.Š., S.P., G.B.

28. 1. NEDELJA * 4. MED LETOM - SVETOPISEMSKA * Tomaž Akvinski
POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivana, Frančiško, Marijo PRAPROTNIK
+ Rudolfa in vse KOČJAŽEVE
* maš.: J.K., S.P.
+ Franca, Milko PALIR, starše PALATINUŠ
+ Helenco, Staneta, starše OCVIRK
+ Stanka NOVAKA ml. in mamo Marijo
+ Marijo DEBELAK (1. obl.) in Martina
+ Angelo in Ludvika CIZEJA
+ Štefko PLAZNIK (obl.)
* m.: J.K., A.Š., V.A., G.B., S.P., J.B.

OBVESTILA - VABILA

IZ STATISTIKE 2017 - POROKE:

To nedeljo, 21. januarja ob 18. uri bo
v Kulturnem domu Polzela gledališka
skupina Andraž odigrala komedijo
Policijska postaja. Vstopnina 5 €.
V torek, 23. januarja ob 17. uri bo v
Novem Kloštru v Založah mesečna
duhovna obnova za ženske.
ROMANJE

Od 1. do 3. marca pripravlja Romarska
agencija Aritours, skupaj s škofovsko
konferenco, romanje v Rim in Vatikan
ob »Ad limina apostolorum«. Ob tej
priložnosti bodo škofje skupaj maševali v štirih glavnih bazilikah (sv.
Janez, sv. Pavel, Marija Snežna in sv.
Peter). Lepo nas vabijo, da se jim pridružimo. Cena je 229 € (avtobusni
prevoz, cestnine, parkirnine, takse,
avtobusna dovolilnica za center Rima,
2 polpenziona v hotelu 3*, avdio guide
sistem (slušalke), vsi zunanji ogledi
po programu, duhovno in strokovno
vodstvo, nezgodno zavarovanje, DDV.
Več na: www.aritours.si.
KOLEDOVANJE 2018

Koledniki so za misijone zbrali lepo
vsoto denarja: na Polzeli 1.271,94 €,
v Andražu 1.560 €. Poleg tega so v
Andražu in Dobriču zbrali še 170 kg
hrane (moke, sladkorja, testenin, olja,
ozimnice, kave, peciva ...) Hrana je
posredovana Škofijski Karitas Celje.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jelen, Andraž 6, Jelen, Andraž
6/a, Jelen, Andraž 6/b. Polzela: Podvin
pri Polzeli.

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

P
O
L
Z
E
L
A

starost: 32,4 - povprečje vseh
34,8 - povprečje ženinov
30,1 - povprečje nevest
42,1 - najstarejši ženin
25,9 - najstarejša nevesta
40,4 - najmlajši ženin
25,3 - najmlajša nevesta
1
0
1
1
1
0
4

nevesta 3 ženini:
nevesta 0 ženinov:
nevesta 0 ženinov:
nevesta 0 ženinov:
nevesta 0 ženinov:
nevest 0 ženinov:
neveste 5 ženinov:

Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova vas
od drugod

16 katoliške vere
16 samski
poroke: 2 v maju, 2 v juniju, 3 v juliju,
1 v oktobru
8 civilnih isti dan
3 - skupno število porok
3 - iz domače župnije
2 - oba novoporočenca iz župnije
3 - le eden novoporočenec domač
0 - oba novoporočenca od drugod
3 - poroke v župnijski cerkvi
starost: 28,65 - povprečje vseh
28,7 - povprečje ženini
28,6 - povprečje neveste
30,7 - najstarejši ženin
30,3 - najstarejša nevesta
25,7 - najmlajši ženin
27,1 - najmlajša nevesta
3 neveste 0 ženinov:
0 nevest 0 ženinov:
0 nevest 3 ženini:

Andraž
Dobrič
od drugod

6 katoliške vere
6 samski
poroke: 1 junija, 1 avgusta, 1 septembra
3 civilne isti dan
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