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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je vse ljudstvo
prejemalo krst
in je bil tudi Jezus krščen
ter je molil, se je odprlo nebo.
Sveti Duh je prišel nadenj
v telesni podobi kakor golob
in zaslišal se je glas iz neba:
»Ti si moj ljubljeni Sin,
nad teboj imam veselje.«
(Lk 3,21-22)

Svetega Ignacija Antiohijskega,
ki se nikakor ni hotel odreči krščanstvu,
je poklica predse rimski cesar Trajan
in mu posmehljivo in prezirljivo dejal:
»Ignacij, ti si pravo revše!«
Ignacij pa mu je pogumno odgovoril:
»Nihče naj se ne drzne Ignacija
imenovati reveža, kajti
jaz nosim Kristusa!«
»Kako moreš reči,
da nosiš Kristusa?«
pravi cesar.
»To je vzvišen dar,
ki sem ga dobil
pri krstu,«
je odvrnil Ignacij.
Po; J. Kužniku

Nekoč mi je afriški misijonar pripovedoval, kaj tamkajšnje prebivalce
privlači h krščanstvu. Njihova domača
vera je animizem – vera v duhove.
Povsod so nevidno prisotni, večinoma
pa so hudobni. Povzročajo vsakovrstno zlo v naravi in pri ljudeh. Krotijo
jih čarovniki, toda njihova zarotovanja
malo zaležejo. Zato žive ljudje v neprestanem strahu. Krščanska vera pa
uči, da svet ni pod oblastjo duhov,
temveč mu vlada vsemogočni Bog,
ki je Oče, ki ima ljudi rad, ki sicer do-

pušča zlo, a ga obvlada in ga obrača
ljudem v dobro. Jezus je okusil zlo, a
ga je tudi premagal. Kdor sprejme krščanstvo, se otrese strahu pred duhovi,
pridruži se Kristusu zmagovalcu, po
svojih močeh skupaj z njim premaguje zlo in veruje v dokončno zmago
dobrega.
Evropski človek sicer ni animist v afriškem smislu, prisotnost zla v naravi
in v sebi pa prav tako čuti. Dolga stoletja se je zdaj manj zdaj bolj uspešno
spopadal s tem zlom, verujoč v Kristusa. Pozneje pa si je ustvaril znanost
in tehniko. Vse bolj se je začel zanašati
nanju. V njima je zaslutil čarobno moč
in začel iz svoje srede preganjati zlo.
Marsikaterega hudega duha mu je res
uspelo ugnati. Postal je samozavesten.
Kristus mu je bil odveč. Zavrgel ga je.

BOGASTVO KRSTA

Ko obhajamo spomin na
Jezusov krst, se spominjamo tudi trenutka, ko smo sami postali
Božji otroci. Naj nas ob tem nagovarja
tudi ta molitev za novokrščenca. Te
besede so nam lahko vsem kristjanom
vzpodbuda in nenehen klic h Gospodu,
da bi nam po zakramentu svetega
krsta ostajal blizu v vseh situacijah
našega življenja.
Gospod naj te blagoslovi z varnostjo.
Naj ti nakloni takšen dom – pa naj bo
majhno stanovanje ali veliko hišo –
kraj, kjer si dobrodošel, kraj, kjer si
sprejet. Naj ti bo dano srečati ljudi, ki ti
bodo pomagali in ti dajali poguma.

Nauči se živeti s svojimi omejenostmi,
ne da bi se čutil manjvrednega. Darovi,
Zgodilo se je pa nekaj, česar še v sanjah ki so ti bili dani, naj v nikomer ne
ni pričakoval. Hudobni duh ni bil pre- vzbujajo zavisti.
magan, ampak se je le potuhnil in Gospod naj te blagoslavlja na tvoji
začasno umaknil. Vrača se. Vrača z življenjski poti.
druščino, ki je videti sedemkrat hujša. Če bo pot, po kateri te bo vodil, kamKristjani ne gledamo v znanosti, tehniki in napredku hudobnega duha.
V vsem gledamo Božje darove, ki so
nam dani v korist in blagoslov. Nismo
pa slepi, da ne bi videli zla, ki se kot
senca plazi z vsem, kar je dobrega.
Skupaj z drugimi ljudmi dobre volje
se trudimo temu zlu stopati na prste.
Vemo pa, da mu z lastno močjo nismo
kos. Verujemo, da mu je kos le tisti, ki
so se nad njim pri krstu odprla nebesa.

nita, naj ti da pravo obutev.
Podari naj ti odprte oči za vse čudovite
stvari ob robu poti.
Naj usmerja tvoj pogled v sinje nebo
in naj te varuje pred tem, da bi te skrbelo edino to, kako dolga bo tvoja pot.
Ne oziraj se na prehojeno pot, usmerjaj svoj pogled proti cilju.
Po: Zakladnica molitve, Ruth Heil

Ko smo bili krščeni, so se odprla tudi Bodimo ljudje hrepenenja in molitve.
nad nami.
Ničesar ne imejmo za nemogoče.
Po: F. Cerar, Evangelij na prepihu Bog zmore vse! (bl. Charles de Foucauld)
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žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona in Marijo ŽELEZNIK
+ Darinko PLASKAN
* maš.:
+ Davorja GROFELNIKA (obl.)

J.K., V.A.

* Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks N.

7.00 … za + Elizabeto STRAH (1. obl.)
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* JEZUSOV KRST * Hilarij (Radovan), škof, c.u.

* Absalom, koprski škof * Pavel iz Teb, puščavnik
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Franca PREŠIČKA (pogrebna)
Julijano BOGOŽALEC (pogrebna)
Janka PRAPROTNIKA (1. obl.)
Alojzijo POTEKO.

* Honorat, škof * Berard in drugi maroški mučenci

POLZELA 7.00 … za + Romana OŽIRJA (obl.)
POLZELA 15.30 … za + Marico RIBIČ (pogrebna)
17.1..

ČETRTEK

* Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Anton Koprski

POLZELA 15.30 … za + Lucijo VODOVNIK (pogrebna)
POLZELA 15.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Agico DOBRIŠEK (8. dan) in Marinko RIBIČ
… za + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČA
… za + Antona in Evo PREŠIČEK
* maš.: J.K., V.A., A.Š.
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)
18.1..

PETEK

* Marjeta Ogrska, kneginja, dominikanka * Jakob Hilarij C.

POLZELA 17.00 … za + Albina in Kristino TERČAK
… za + Bojana RIZMALA (obl.)
POLZELA 17.30 … molitev, češčenje pred Najsvetejšim
19.1..

SOBOTA

* maš.: J.K., V.A.

* Makarij Aleksandrijski, opat * Jakob Sales in drugi jezuitski m.

POLZELA 17.00 … za + Vero, Vinka JERŠIČA in njune starše
… za + Antona, Alojza, Ano KOLAR
… za + Franca PREŠIČKA (8. dan)
* maš.:
20.1..

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

J.K., V.A., A.Š.

* 2. MED LETOM – VERSKEGA TISKA * Sebastijan

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Antona, Angelo, Franca TOMINŠEK, PETELINŠEKOVE
+ Jožefo (obl.), Mileno, Rudolfa BLAGOTINŠEK
+ Jožefo, Nandija KRKA, mamo Marijo, vse
BELOGLAVČEVE
* maš.: J.K., V.A., A.Š.
10.30 … za + Enjo ŠTRAJHAR OCVIRK
… za + Marijo OŽIR in Franca
… za + Alojza SATLERJA
* maš.: J.K., V.A., A.Š.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 13. januarja, se bodo župnijskima občestvoma predstavili
letošnji prvoobhajanci: ob 9. uri
andraški v Andražu, ob 10.30 polzelski na Polzeli. Ker vas bodo prosili
za molitveno podporo se z veseljem
odzovite. Že v naprej hvala.
V torek, 15. januarja, od 10. do 11. ure,
bo na Karitas, Muzejski trg 8, Celje,
brezplačno pravno svetovanje.
V petek, 18. januarja se bo v Cerkvi
na slovenskem pričeli teden molitve
za edinost karistjanov. Moto: 'Prizadevaj si za pravičnost, da boš živel!'
(5 Mz 16,20). Vsak dan nagovor.
KULTURA

To nedeljo, 13. januarja, bo v Domu
krajanov Andraž, še enkrat uprizorjena drama Kastelka. Ob 15. uri jo
bodo izvedli domači kulturniki pod
režijo Konrada Brunška.
Založba Družina 19. januarja v Ljubljani organizira celodnevni tečaj za
mlade, ki bi se želeli preizkusiti v
novinarstvu in se kaj novega naučiti
(srednješolci, študenti). Tečaj je brezplačen, vključuje tudi preprosto kosilo.
Spletna povezava: http://www.dru
zina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek
/postani-mojster-intervjuja.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Vodovnik, Andraž 51, Sitar,
Andraž 50, Praprotnik, Andraž 51/a.
Polzela: Podvin pri Polzeli.
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44 - skupno število pogrebov
18 - moški
26 - ženske
35 - domačini
17 - Polzela, 6 - Breg, 3 - Ločica, 3 Založe, 4 - Podvin, 2 - Orova vas, 9 - tuji
24 - prevideni
8 – moški, 16 – ženske
72,5
– povprečje vsi
starost
69,7 – povprečje moški
74,5 – povprečje ženske
86,6 – najstarejši moški
94,0 – najstarejša ženska
23,0 – najmlajši moški
1,2 – najmlajša ženska
7 nad 90 let, 18 80 - 90 let, 6 70 - 80 let,
5 60 - 70 let, 5 50 - 60 let, 3 pod 50 let.
2 v januarju, 10 v februarju, 1 v marcu,
4 v aprilu, 3 v maju, 3 v juniju, 2 v juliju,
4 v avgustu, 3 v septembru, 4 v oktobru,
4 v novembru, 4 v decembru.
2 v ponedeljek, 9 v torek, 13 v sredo,
6 v četrtek, 4 v petek, 7 v soboto, 3 v
nedeljo.

11 - skupno število pogrebov A
N
7 - moški
D
4 - ženske
R
8 - Andraž, 2 - Dobrič, 1 - od drugod A
Umrli v: 2 doma, 3 v bolnišnici Celje, Ž
4 v drugih bolnišnicah, 1 v Domu
upokojencev, 1 v Hospicu LJ.
7 - prevideni
79,5 – povprečje vsi
starost
80,2 – povprečje moški
78,3 – povprečje ženske
88,2 – najstarejši moški
89,5 – najstarejša ženska
73,9 – najmlajši moški
62,5 – najmlajša ženska
0 nad 90 let, 5 80 – 90 let, 5 70 – 80 let,
1 60 – 70 let, 0 50 – 60 let, 0 pod 50 let.
Umrli v mesecih: 3 aprila, 2 avgusta,
1 januarja, febr., sept., novem., decem.
Pogrebi: 3 v sredo, soboto, 2 v četrtek,
1 v ponedeljek, petek, v nedeljo

