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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
V njihovi shodnici pa je bil
prav tedaj človek z
nečistim duhom in je zavpil:
»Kaj imamo s teboj,
Jezus Nazarečan?
Si nas prišel pokončat?
Vem, kdo si: Sveti, Božji.«
Jezus pa mu je zapovedal:
»Umolkni in pojdi iz njega!«
Nečisti duh ga je stresel,
zavpil z močnim glasom
in šel iz njega.
Vsi so se tako začudili,
da so razpravljali med seboj:
»Kaj je to? Nov nauk z oblastjo!
Celo nečistim duhovom
ukazuje in so mu pokorni.«
(Mr 1, 23-25)

Obsedenost je huda bolezen. Nobena
druga oblast ji ni kos, razen moč
Jezusa Kristusa. Človek, ustvarjen
za srečo, ne ve, kje naj jo najde.
Današnji evangeljski
odlomek je eden
od odgovorov
na to vprašanje.
Srečanje z Jezusom,
osebna odločitev zanj,
prinaša v dušo mir in srečo.

Shodnica v Kafarnaumu je bila tisto
soboto nabito polna. Po mestu se je
namreč raznesla vest, da bo nastopil
učenik, ki govori drugače, kot so bili
navajeni slišati pismouke.
Pričakovanja so se izpolnila. Poslušalci so strmeli nad novostjo in
modrostjo nauka. Sredi razlage, ko
je bila pozornost na višku, se je v
tišino dvorane nenadoma zarezal
divji krik: »Kaj imaš ti z nami, Jezus
Nazarečan?!«
Podobne prizore srečujemo pri branju evangelijev še in še. Kakorkoli si

jih razlagamo, razkrivajo navzočnost
nekoga, ki ne more prenesti Jezusove
bližine. Tudi zgodovina Cerkve ve
za podobne primere. Pojavljajo se na
različne načine in v raznih oblikah,
vsi pa imajo isto značilnost, vprašanje,
ki kar kriči: 'Kaj imaš ti, Jezus, z nami?'
Enega od njih bi mogli imenovati
kletev. Človek se vpraša, kaj sili preklinjevalce, da si izmišljajo najneverjetnejše izraze, ki z njimi blatijo vse,
kar je sveto. Ko moramo včasih verni
poslušati takšne besede, čutimo, da
jih navdihuje sovraštvo nekoga, ki
ne more prenesti Jezusove bližine.

zadnja nedelja v januarju. Prvo smo
tako obhajali leta 1990, kar pomeni,
da je letošnja že 28. zapovrstjo. Letošnje geslo se glasi: »Z Bogom v družini.« Naj Sveto pismo (knjiga vseh
knjig) ne obleži na naših policah družinskega doma, temveč naj nas vsak
dan vabi, da ga vzamemo v roke, ga
skupaj prebiramo in razlagamo. Le
tako bo lahko Beseda resnično delovala v naših družinah in v svetu ter
nam pomagala skozi vsakodnevne
preizkušnje.

Bog, naš nebeški Oče, hvala ti za Sveto
pismo, za tvojo zapisano besedo.
Težko si je razložiti drugače. Ko v Hvala ti za veliko zgodbo odrešenja,
nekem kraju lokalni duhovnik blagoki je obsežena v njem. In hvala, ker
slovi nove prostore šole ali občinske
si se odločil, da nam boš spregovoril s
knjižnice ali podobnega, iz nekih
preprostimi človeškimi besedami, v
oddaljenih odmevov že slišimo krike:
»Kaj pa imaš ti, Jezus, z nami? Kaj našem jeziku, ter se nam tako razodeval in nam postal blizu. Hvala
počneš na takih dogodkih?«
ti, ker je tvoja beseda prevedena
Zakaj je tako težko priti do potrebnih tudi v slovenski jezik, da jo lahko
papirjev za gradnjo novih cerkva, poslušamo, beremo in se vanjo pokapel, … Za vsako lokalno pisarno, glabljamo. Zahvaljujemo se ti za vse,
gostišče ali še kaj pa so dovoljenja ki so že od prvih stoletjih skrbeli za
hitro pripravljena. – »Kaj imaš ti,
tvojo zapisano besedo: hvala ti za
Jezus, z nami?«
pisce, ki si jih navdihnil, in za mnoge
Je še potrebno naštevati? … Morda prepisovalce, ki so jo ohranjali, včasih
pa so ravno ti vsakodnevni pojavi tudi za ceno svojih življenj. In hvala
znamenje, da vendarle obstaja nekaj, ti za vse naše prevajalce, da smemo
kar ima Jezus z nami in mi z njim.
tvojo besedo brati tudi v našem, doPo: F. Cerar mačem jeziku.. Blagoslovi, vodi in s
svojim Svetim Duhom podpri vse, ki
danes pri nas nadaljujejo to poslanSVETO PISMO
stvo. V imenu Jezusa Kristusa,
učlovečene Božje Besede. Amen.
Na pobudo biblicistov so
Povzeto po: www.svetopismo.si
slovenski škofje razglasili nedeljo
Svetega pisma in določili, da bo to

28. 1.

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

29. 1.

* 4. MED LETOM - SVETOPISEMSKA
za
za
za
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.

PONEDELJEK *

Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava Lament

0 POLZELA 7.00 … za + Pavla TURNŠKA

30. 1.

TOREK * Hijacinta Mariscoti, tretjerednica * Martina, mučenka
POLZELA 17.00 … za + Magdo HERODEŽ (1. obl.), vse KUNTARJEVE
… za + Štefanijo OTOREPEC (30. dan)
… za + Vero in Vinka JERŠIČA
… za + Jožico JELEN
* maš.: J.K., S.P., G.B., A.Š.

31. 1.

SREDA * Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev
POLZELA 7.00 … za + Albina KUHARJA (1. obl.) in Izidorja

1. 2.
PRVI

2. 2.
PRVI

ČETRTEK * Brigita Irska, opatinja * Viridijana, puščavnica * Sever, škof
ANDRAŽ 16.00 … za srečno operacijo in zdravje
POLZELA 17.00 … za + Dragota PLEVELA (obl.) in starše VOJTA, PLEVEL
… za + Milana, Zinko TERGLAV, vse ŠPRONGOVE * J.K., S.P.

PETEK * JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA * Simon in Ana, preroka
POLZELA 7.00 … v čast Srcu Jezusovemu
/ SMREKARJA
ANDRAŽ 16.00 … za + starše MIHELČIČ, Marijo, Mirjam MALNIČ, Martina
… za + Marijo KRK
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 17.00 … za + Marijo ŠTEFANČIČ in vse PESTIVŠEKOVE
… za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka, vse ŠPRONGOVE
… za + Marijo in Antona SVETKO
… za + Nenada PETROVIČA (1. obl.)
* maš.: J.K., S.P., G.B., J.B.

SOBOTA * Blaž, škof, muč. * Oskar (Ansgar), šk. * b. sl. Janez Gnidovec
P
PRVA OLZELA 17.00 … za + Karla, Marijo in Alojza KRAŠOVIC
… za 2 + Franca ROVŠNIKA in Ivano
* maš.: J.K., S.P., A.Š.
3. 2.

4. 2.

NEDELJA

* 5. MED LETOM * Jožef Leoniški, kapucin, misijonar

PRVA POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Jožefo BLAGOTINŠEK (obl.), Mileno, Rudolfa
… za + Janeza in Antonijo DROBEŽ (obl.)
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 10.30 … za + Terezijo PAINKRET in Nino MEKLAV

… za + Franca in Ivanko DROBEŽ

* maš.: J.K., G.B.

OBVESTILA - VABILA

V ponedeljek, 29. januarja ob 18. uri
bo v župnišču na Polzeli prva letošnja seja polzelskega Župnijskega
gospodarskega sveta.
V četrtek, 1. februarja ob 18. uri bo
srečanje ml. zakonske skupine.
V petek, 2. februarja bo praznik Gospodovega darovanja, svečnica. Pred
mašami bodo na razpolago sveče, ki
jih bomo uporabili pri bogoslužju.
Tudi v Celju želimo stopiti naproti
razvezanim. 6. februarja ob 19. uri
bo prvo (informativno) srečanje pri
bratih kapucinih v Celju.
KULTURA

V nedelja, 4. februarja ob 18. uri bo v
cerkvi sv. Jožefa Celje koncert iz
sklopa Glasba na hribu: zdravniški
orkester Camerata medica s solisti.
Vstop prost – prostovoljni prispevki.
»Na Škofijski klasični gimnaziji in v
Jegličevem dijaškem domu v Zavodu
sv. Stanislava v Ljubljani, bosta v petek, 10. februarja in soboto, 11. februarja potekala informativna dneva.
Osnovnošolci, ki se odločate o nadaljevanju svojega šolanja in si izbirate
srednjo šolo, ste lepo vabljeni, da si
ogledate življenje in delovanje katoliške gimnazije in dijaškega doma.«

IZ STATISTIKE 2017 - RAZNO: P
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Nataliteta
Z
župnija - 16 27 - krst. 43 - pogreb. E
Polzela - 4 15 - krst. 19 - pogreb. L
Breg - 4
5 - krst. 9 - pogreb. A
Ločica
Založe
Podvin
Orova v.
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1
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-
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krst.

7 - pogreb.
5 - pogreb.
3 - pogreb.
0 - pogreb.
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0

-

9.207
1.306
7.368

-

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

512
256

-

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

24
50
2
3
1

-

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

župnija
Andraž
Dobrič

+6
+5
+1

14 - krst.
11 - krst.
3 - krst.

8 - pogr.
6 - pogr.
2 - pogr.
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10
18

-

7.500

-

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

5
24

-

Naročnine v župniji
'Družina'
'Ognjišče'

RAZNO
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Čretnik, Andraž 51, Čretnik,
Andraž 53/b, Oder, Andraž 53/a.
Polzela: Založe.

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!

