Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
4. februar
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Simonova tašča je ležala,
ker je bila vročična, in brž so
mu povedali o njej.
Pristopil je, jo prijel za roko
in jo vzdignil.
Vročica jo je pustila in
ona jim je stregla.
Ko pa se je zvečerilo
in je sonce zašlo,
so prinašali k njemu
vse bolnike in obsedene.
Vse mesto se je zbralo
pred vrati. In ozdravil
je veliko bolnikov
z različnimi boleznimi
in izgnal veliko demonov,
ki pa jim ni dovolil govoriti,
ker so ga poznali.
(Mr 1, 30-34)

Gospod, hvala ti, ker si nam zaupal
poslanstvo oznanjevanja evangelija.
Hvala, ker si izbral nas, šibke,
slabotne, nepopolne …
Hvala, ker smo
s teboj močni, ker
ob tebi nemogoče
postane mogoče.
Vlivaj nam
poguma ...

Jezus je v ljudeh budil zaupanje in ga
tudi potrjeval. Veseli so bili, da so
se v svojem trpljenju in stiski lahko
zatekli k njemu. Ni čudno, da so ga
želeli zadržati pri sebi. Vendar se je
pred ljudstvom umaknil. Že navsezgodaj je šel v samoto, da bi molil.
Evangelist nam ne razkriva, katera
je bila Jezusova molitev; morda se je
Bogu zahvaljeval za dober začetek
svojega delovanja, morda ga je goreče
prosil za svoje nadaljnje delovanje,
morda je v jutranji tišini preprosto
želel mirno in zbrano biti ob Očetu
ali pa je ob pogledu na jezero in pokrajino ob njem, ki je vedno bolj vstajala iz nočne teme, opazoval dela Božje
stvariteljske moči in zanje slavil Boga
– Očeta. Povabljeni smo, da si tudi mi
kdaj vzamemo čas in v miru in tišini
na tak ali drugačen način molimo z
Jezusom. Tudi on, ki je na neprimerljiv

način povezan z Bogom in mora
izpolniti zelo veliko poslanstvo, si
vzame čas in svobodo za trenutek z
Bogom; zakaj si ga ne bi tudi mi?
Tako kot se jezus ni dal prisiliti le k
eni obliki delovanja, se tudi ni pustil
vezati le na en kraj. Oznaniti mora
novico, ki se najprej usmerja na celotno Galilejo. S tem oznanilo nastopi
v sinagogah (shodnicah). Izrael je
imel le en tempelj v Jeruzalemu, sinagoga pa je stala v vsakem judovskem
kraju. Je kraj, na katerem se skupnost
zbira k molitvi in posluša Božjo besedo. Jezus ne nastopa v puščavi (kot
Janez Krstnik), temveč gre med ljudi
v sinagoge. Ne ustavi se zgolj pri oznanjevanju. Tako kot je v Kafarnaumu, potem ko je z močjo učil ljudstvo,
izgnal demona, tako je tudi njegovo
nadaljnje delovanje povezano z mogočnim izganjanjem sil, ki nasprotujejo
Bogu in mučijo ljudi. Ta povezanost
med oznanjevanjem in mogočnimi
deli, ki pomagajo ljudem, je kasneje
značilna tudi za njegove apostole. K
takemu vdanemu, »zastonjskemu«
oznanjanju, pa nas vse vabi tudi apostol Pavel v današnjem drugem berilu.
Po: F. Cerar

Zrel človek je, kdor se
v popolnosti zaveda samega sebe,
ki ve, kaj hoče narediti
iz svojega življenja,
kašno vsebino
in kakšen smisel mu hoče dati,
in ki pri tem tudi ve,
zakaj mu hoče dati prav tak
smisel in tako vsebino.
(Anton Stres)

MOLITEV

Vsak od nas je drugačen. Zato je načinov
molitve toliko, kot je ljudi, ki molijo.
V začetku lahko posnemamo druge
ali pa uporabljamo molitve iz molitvenika. Komu bo morda pomagala
skupna molitev, drugi pa se umaknejo
v poseben prostor, na mirnejši kraj,
kakor je to storil Jezus v današnjem
evangeliju. Vsak se odloči za svoj
način, vsekakor pa išče zase najprimernejši čas in kraj.
Pomembno pa si je zapomniti, da
samo ti lahko moliš svojo molitev.
Bog posluša tvoje notranje bistvo –
klic tvojega srca. Temu prisluhne.
Četudi te objema hrup, bo Jezus znal
slišati tvoje besede. Tišina in miren
kraj pomagata zgolj tebi in tvoji zbranosti.
Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo

... ZA BOLNIKA

Ti, rešitev bolnikov,
držim te za besedo
in te prosim:
pridi k temu bolniku;
naj začuti, da si ti njegova rešitev,
da si tu s telesom blizu tudi po meni.
Vzemi bolno telo v svoje roke
in ga zravnaj,
pritisni ranjeno dušo na svoje srce
in jo ozdravi.
Dotakni se vprašujočega duha in
ga obudi k novemu življenju.
Anton Rotzetter

NEDELJA

4. 2.

* 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.
PREBOLD 12.00 … v čast Svetemu Duhu za birmance, botre in starše

PONEDELJEK *

5. 2.

Agata, devica, mučenka * Ingenuin (Geno), škof

0 POLZELA 7.00 … za + Terezijo URATNIK (obl.) in vse TOMAŽOVE

6. 2.

TOREK * Pavel Miki, duh. in drugi jap. muč. * Amand (Ljubo), škof
POLZELA 17.00 … za + Angelo PERC (8. dan)
… v čast Svetemu Duhu

7. 2.

SREDA * Nivard, redovnik * Rihard, kralj * Rozalija Rendu, red.
POLZELA 7.00 … za + Rozalijo in Andreja KORBERJA
… za + Betko PIŽORN

8. 2.

* maš.: J.K., G.B.

* maš.: J.K., G.B.

ČETRTEK * Hieronim Emilijani, red. ustan. * Jožefina B. * Prešernov dan
POLZELA 17.00 … za + Cvetko DEDIČ in Štefko HLAČAR (obl.)
… za + Staneta PODBREGARJA (1. obl.)
… za + Jožeta RIBIČA (obl.)
* maš.:

9. 2.

J.K., S.P., A.Š.

PETEK * Apolonija (Polona), dev., muč. * Nikefor, laik, mučenec
ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana SATLERJA (obl.), Johano, Alojza MAKA
POLZELA 17.00 … za žive in rajne ZAGORIČNIKOVE
… za + Apolonijo ČRETNIK
* maš.: J.K., J.B.

10. 2.

11. 2.

SOBOTA * Sholastika, dev., red. * Austreberta, opatinja * Alojzij Stepinac
POLZELA 17.00 … za + Terezijo in Karla STIBEL (obl.), Daniela VILČA
… za + Marijo in Martina HRUŠOVARJA
… za + Rudolfa in Karolino JAZBEC
* maš.: J.K., P.K., A.Š.

NEDELJA

* 6. MED LETOM * Lurška Mati božja, svetovni dan boln.

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Franca in Angelo ZAJC
+ Franca PLASKANA
* maš.: J.K., S.P.
+ Minko in Ladka KOŠECA
+ Marijo CIZEJ
blagoslov pri porodu
* maš.: J.K., G.B., A.Š.

Dolžnost slehernega človeka
ni samo, da ljubi druge,
temveč tudi in predvsem to,
da postaja vedno bolj
vreden ljubezni drugih. (Alexis Carrel)

Moj Bog, daj, da bi bil ob vsaki
minuti tak, kot si me ti želiš,
in da bi bil vselej tam,
kjer me čakaš.
(Teilhard de Chardin)

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2018 - SLOVENIJA

V ponedeljek, 5. februarja ob 18. uri
bo v andraškem župnišču prva letošnja seja Župnijskega gospodarskega
sveta Andraž.

FEBRUAR: Za evangelizacijo.
Da bi tisti, ki imajo gmotno, politično
ali duhovno moč, ne drseli v korupcijo.

V torek, 6. februarja ob 16. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju tečaj priprave
na krst otrok.

Andraž: Prvo in drugo nedeljo v februarju bodo tudi letos ključarji zbirali
prispevke za uporabo klopi v cerkvi.
Višina prispevka ostaja enaka kot
prejšnja leta. Že v naprej hvala!

V torek, 6. februarja ob 19. uri bo pri
bratih kapucinih v Celju prvo srečanje razvezanih.
V torek, 6. februarja ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa v Celju predavanje
Marka Juhanta: 'Starši naj otrok ne
učijo neumnosti'.
V soboto, 10. februarja ob 18. uri bo
v sklopu projekta 'Srce' na gradu Komenda predavanje p. Karla Gržana.
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.
V sredo, 7. februarja ob 18. uri bo v
Kulturnem domu na Polzeli osrednja
občinska proslava ob slovenskem
kulturnem prazniku. Govornik bo
župan Jože Kužnik, gost večera pa
filmski in gledališki igralec Pavle
Ravnohrib.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Kotnik, Andraž 6/d, Drobež,
Andraž 6/c, Kuder, Andraž 6. Polzela:
Založe.

RAZNO

Akcija z gornjo vsebino ('stolnina')
že od decembra poteka tudi v župniji
Polzela. Doslej se je odzvalo 90 oseb.
Za dosego števila darovalcev iz prejšnjih
let čakamo vsaj še na 60 vernikov.
INFORMATIVNI DNEVI

V petek, 9. februarja in v soboto, 10.
februarja bosta potekala informativna
dneva: * na Škofijski gimnaziji AMS in
v Dijaškem domu AMS v Zavodu AMS
v Mariboru; * na Škofijski klasični gimnaziji in v Jegličevem dijaškem domu v
Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani. Oboji sprejemajo tudi dijake drugih šol.
DUHOVNE VAJE

V naši škofiji tudi letos organiziramo
duhovne vaje za mlade (srednješolce
in srednješolke), ki bodo med februarskimi počitnicami od 25. do 27. 2.
v Vrbju pri Žalcu. Cena prenočišča in
hrane znaša 27 €. Za osrednjo temo
letošnjih duhovnih vaj smo izbrali
zgodbo 'Egiptovskega' Jožefa, ki nam
bo spregovoril o sanjah, Božjih načrtih, spravi … Prijave se zbirajo do 18.
februarja pri domačem duhovniku
(v župniji). Več informacij: 031/706117 ali david.zagorc@gmail.com.

