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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Tedaj je Herod skrivaj
poklical modre in od njih
natančno poizvedel o času,
ko se jim je prikazala zvezda.
Nato jih je poslal v Betlehem
in rekel: »Pojdite in natančno
raziščite glede deteta. Ko ga
najdete, mi sporočite, da se
mu pojdem tudi jaz poklonit!«
Po kraljevih besedah so se
modri odpravili na pot; in glej,
zvezda, ki so jo videli vziti,
je šla pred njimi,
dokler ni obstala nad krajem,
kjer je bilo dete.
Ko so zagledali zvezdo,
so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in zagledali
dete z Marijo, njegovo materjo.
Padli so predenj in ga počastili.
Odprli so svoje zaklade in mu
darovali zlata, kadila in mire.
(Mt 2,7-11)

Bog, ti bivaš v nedostopni
svetlobi, toda odsev
tvoje slave
vidimo v
otroku v jaslih.

Zgodba o modrih, ki so se prišli Jezusu
poklonit, je znana. Zato le nekaj misli.
Jezus priteguje nove častilce, vendar
ne s silo. Kdor prihaja k njemu, naj
pride po svoji volji. Zgodovina pozna
verstvo, ki uči, da je treba drugoverce
skušati pritegniti zlepa, če to ne gre,
pa zgrda. Tudi naš narod je pred stoletji občutil, kaj je to pomenilo. Jezus
spoštuje svobodo vsakega človeka.
Če so kdaj kje kristjani hoteli koga s
silo pridobivati za Kristusa, so to počeli proti njegovi volji. Jezus priteguje
srca s svojo notranjo močjo, kot je
pritegnil modre.

Jezus ne priteguje ljudi samo z razlogi,
ki se dajo razumsko dokazati in bi se
jim, kdor dosledno misli, moral ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu,
po notranjem čutu. Ta čut velikokrat
ne ve navesti jasnih in prepričljivih
razlogov, tako da tisti, ki tega čuta
nima, ob onem, ki ga ima, lahko skomigne z rameni in se mu morda celo
posmehuje. Kdor pa ta čut ima, je prepričan o svojem prav in sledi notranjemu glasu. Tako je bilo z modrimi.
Možno je dvomiti, ali so res gledali
zvezdo z očmi, ni pa dvoma, da jim
je sijala v srcih. Dvignila jih je na pot
in privedla do Jezusa. Niso se spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo,
ali če jo, zakaj ne gredo za njo. Zase
pa so vedeli, da jih vabi za seboj.

PODOBEN MODRIM

Rad bi bil podoben
modrim.
Na nebu, ki se zdi negibno,
bi rad znal odkriti zvezdo,
ki vzide in gre naprej.
Rad bi bil podoben modrim.
Rad bi imel razumnost in pogum,
da bi pustil tisto, kar že poznam,
in iskal to, kar je novo.
Rad bi znal iti dlje od tistega, kar vsi
govorijo in kar vsi delajo.
Rad bi bil podoben modrim.
Rad bi ravnal drugače kakor Herodi,
ki se bojijo, da bodo izgubili
to, kar imajo.
Rad bi ravnal drugače kakor stranka
velikih duhovnikov in pismoukov,
ki znajo Sveto pismo na pamet,
a ostajajo jetniki svojih stališč.

Koliko je vernih, ki ne znajo o Bogu
učeno razpravljati in tudi težko povedo, zakaj verujejo. Toda v svoji
notranjosti so v Boga trdno prepričani
in tega prepričanja jim nihče ne more Gospod, daj, da bom podoben modrim.
omajati.
Ker ti nisi negiben v nebesih,
Končno: izkustvo, ki ga imamo z Bo- temveč tam, kjer vzide zvezda
gom, popravlja predstave, ki smo si in vodi na dolgo pot.
jih o njem ustvarili. Modri so novoro- Ti ne prebivaš v znanih palačah,
jenega kralja iskali v Jeruzalemu na temveč tam, kjer nihče niti ne pomisli
kraljevskem dvoru, a ga tam ni bilo. na tvojo ponižno in svetlobe polno
Ni ga bilo tudi v bogati meščanski hiši navzočnost.
v Betlehemu. Našli so ga v skromnem
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj
bivališču v naročju preproste žene.
Tako je velikokrat z nami. Želimo, da
bi se Bog pokazal velikega, mogočnega, zmagoslavnega in v očeh ljudi
pomembnega, on pa je majhen in slaboten, mnogim nepoznan, od mnogih
nepriznan.
Po: F. Cerar, Beseda da Besedo

Našim krščanskim družinam
manjkata predvsem dve stvari,
ki pa sta med seboj tesno povezani:
pogovor med zakoncema
in pogovor z Bogom.
(Vital Vider)
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7.1..

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Nado GABERŠEK (obl.), Ludvika, Pavlo BRITOVŠEK
… za + Vinka, Danico UŠEN, vse SREDENŠEKOVE, Jožeta,
Terezijo, Ivana GLUŠIČA
* maš.: J.K., V.A.
10.30 … za + Tilčko (obl.), Ivana ŽOLNIRJA
… za + Milko ŠTORMAN (obl.)
… za + Vero KUNSTEK
* maš.: J.K., G.B., Š.D.

PONEDELJEK
POLZELA

8.1..

* GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Sveti trije kralji

* Rajmund Penjafortski, duhovnik * Zdravko

7.00 … za + Marijo SEVČNIKAR

TOREK

* Severin Noriški, opat * Jurij iz Hozibe, menih

POLZELA 17.00 … za + Ireno TERGLAV (30. dan)
… za + Bojana RIZMALA
9.1..

SREDA
POLZELA

10.1..

11.1..

* maš.: J.K., G.B.

* Hadrijan, opat * Pij IX., papež * Andrej Corsini, škof.

7.00 … za + Franca ŠKETA

ČETRTEK

* Gregor Niški, škof, c.u. * Agaton, papež * Viljem, škof

ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA
POLZELA

za + Terezijo SEVČNIKAR (8. dan)
adoracija pred Najsvetejšim
za + Danijela in Dominika ŽGANKA
molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)
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16.30
17.00
17.30

PETEK

…
…
…
…

* Pavlin Oglejski II., škof * Teodozij Koinobit, menih

POLZELA 17.00 … za varstvo v zdravju in sreči
POLZELA 17.30 … molitev, češčenje pred Najsvetejšim
12.1..

SOBOTA

* Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt Biscop, škof

POLZELA 17.00 … za + Antona in Marjeto MELANŠEK
… za + Frančiško ZUPAN
13.1..
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* maš.: J.K., V.A.

* JEZUSOV KRST * Hilarij (Radovan), škof, c.u.

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona in Marijo ŽELEZNIK
+ Darinko PLASKAN
* maš.:
+ Davorja GROFELNIKA (obl.)

J.K., V.A.

Gospod, ti si življenje, daj, da se nikdar ne bomo zapirali življenju,
ki naj bi se rodilo iz naše ljubezni.
Gospod, ti si resnica, daj, da nikdar ne bomo zatajili resnice,
da bodo naši medsebojni odnosi iskreni.
Gospod, ti si pot, daj, da ne bi omagovali na svoji poti,
ampak bi z roko v roki šli tebi naproti.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 6. januarja, ob 16. uri bo v
župnijski cerkvi na Polzeli tradicionalni
'Trikraljevski koncert'. Nastopili bodo
vsi župnijski zbori in glasbene skupine.
V ponedeljek, 7. januarja, ob 18. uri
bo v sejni sobi polzelskega župnišča
redna seja ŽPS Polzela.
V sredo, 9. januarja ob 10. uri bo v
Škofijskem domu v Vrbju 'Ustvarjalna
skupine za starejše'.
V četrtek, 10. januarja, ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V soboto, 12. januarja, ob 9. uri bo v
Don Boskovem centru v Celju, (pri
salezijancih), srečanje kolednikov
celjske škofije.
V nedeljo, 13. januarja, se bodo župnijskima občestvoma predstavili
letošnji prvoobhajanci: ob 9. uri
andraški v Andražu, ob 10.30 polzelski na Polzeli. Če vas bodo prosili
za molitveno podporo se z veseljem
odzovite.
Vsem kolednikom, ki so v soboto, 5.
januarja, v dopoldanskem in popoldanskem času z navdušenjem nosili
blagoslov po župniji Andraž in Polzela
in ga izročili mnogim vernikom, se
za njihov trud najlepše zahvaljujem.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Plaskan, Andraž 4, Šumljak,
Andraž 5, Bukovec, Andraž 1. Polzela:
Podvin pri Polzeli.

IZ STATISTIKE 2018 - KRSTI:
33 - skupno število krščenih P
O
19 - dečkov
L
14 - deklic
Z
23 - iz župnije Polzela
8 – Polzela (0,33); 4 - Breg (0,41); E
7 – Ločica (0,83); 1 - Založe (0,24); L
1 – Podvin(0.36); 2 - Orova v. (2,11) A
(27,27%)
9 - zakonski
18 - zunajzak. skupn. (54,55%)
(6,06%)
2 - nezakonski
(12,12%)
4 - civilnozakonski
16 - prvoroj.; 14 - drugor.; 2- tretje.; 1- četrto.
45,0 - najstarejši očka (ob r. otroka)
38,9 - najstarejša mamica (ob r. o.)
26,7 - najmlajši očka (ob r. otroka)
24,2 - najmlajša mamica (ob r. o.)
2,8 - najmlajši fant (mes. ob krstu)
3,2 - najmlajša deklica (m. ob krstu)
12,2 - najstarejši fant (m. ob krstu)
16,3 - najstarejša deklica (m. ob kr.)
8,1 - povprečje dečki (mes. ob kr.)
7,4 - povprečje deklice (m. ob kr.)
imena: 2x: Ana, Maks, 1x Ajda, Anja,
Anže, Bor, Filip, Izak, Jure, Kaja, Lan,
Leo, Leon, Lia, Marcel, Maša, Mija, Nanineja, Nejc, Neža, Oskar, Ožbej, Patricija,
Taja, Tian, Tibor, Tijaž, Tine, Vid, Zarja,
Zoja.

A
10 - skupno število krščenih N
6 - dečkov
D
4 - deklice
R
10 - iz župnije Sv. Andraž
A
10 - Andraž (1,24); 0 - Dobrič (0,00) Ž
(20,00%)
2 - zakonski
7 - zunajzakon. skup. (70,00%)
(0,00%)
0 - nezakonski
1 - civilnozakonski (10,00%)
40,7 - najstarejši očka (ob r. otroka)
41,3 - najstarejša mamica (ob r. o.)
26,5 - najmlajši očka (ob r. otroka)
25,9 - najmlajša mamica (ob r. o.)
32,3 - povpr. starši (let ob r. otroka)
7,1 - povpreč. otroci (mes. ob krstu)
4,9 - povprečje brez najstarejšega o.
imena: 1x: Ela, Eva, Jan, Kaja, Lovro,
Marsel, Max, Oskar, Primož, Sofia.

