Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
20. januar
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jezus jim je rekel:
»Napolnite vrče z vodo!«
In napolnili so jih do vrha.
Nato jim je rekel:
»Zajemite zdaj
in nesite starešini!«
In nesli so mu.
Ko je starešina pokusil vodo,
ki je postala vino, in ni vedel,
od kod je, strežniki, ki so
zajeli vodo, pa so vedeli, je
poklical ženina in mu rekel:
»Vsakdo postreže najprej
z dobrim vinom, in ko se
ljudje napijejo, s slabšim;
ti pa si dobro vino
prihranil do zdaj.«
(Jn 2,7-10)

Marija, prosi Jezusa, naj še naprej
spreminja vodo v vino,
da ne bi bilo nikogar,
ne moža ne žene,
ki ne bi vedel,
kaj je veselje,
kaj je praznovanje,
kaj je dobra volja.
Marija, čudovita!
T. Lasconi

Tržni slogan nekdanjega celjskega
podjetja Kovinotehna se je glasil:
»Nemogoče je mogoče!« To je bila
domiselna reklamna poteza, za dogodek v Kani in za Marijino posredovanje
pri tem pa to dobesedno drži. Marijina
ljubezniva prošnja je storila nemogoče,
priklicala je »Božjo uro«; njena priprošnja je pospešila tok dogajanja in
priklicala prvi Jezusov čudež: spremenitev vode v vino.
Na Jezusov ukaz so strežniki napolnili šest velikih kamnitih vrčev z vodo.
Vrče z vodo so Judje običajno imeli

pri vratih hiše za domače potrebe in
za obredno umivanje. Preseneča nas
velikost vrčev in količina vode, ki so
jo vsebovali. Po nekaterih izračunih
arheologov naj bi bilo v tistih vrčih
prostora za 600 ali celo 800 litrov
vode.
Podoba praznih vrčev v sebi skriva
zelo globok pomen. Kakor poudarjajo
nekateri teologi, so simbol praznega
formalizma, tiste suhe, hladne, izvotljene vernosti, ki jo je Jezus prišel poživit.
Tudi ta izkušnja je mnogokrat del našega življenja. Naša vernost se namreč
večkrat spreminja v takšen formalizem, ko na zunaj sicer izpolnjujemo
svoje verske dolžnosti, toda brez pravega žara, brez tistega nalezljivega
odrešenjskega veselja, ki bi bilo privlačno za ljudi, ki so oddaljeni od Kristusa. Manjka nam tistega navdušenja,
ki ga srečamo pri članih raznih sekt,
ki kar izžarevajo radost ob tem, da
so našli nek smisel svojemu življenju.
Pa se oni veselijo nad skromnim deležem resnice, mi pa, ki imamo vso
resnico, Kristusa, Božjega Sina, njegovo Božjo besedo, njegov evangelij
in zakramente kot trajno znamenje
njegove navzočnosti med nami, mi
smo pa največkrat tako medle priče
zanj! Ali ni to tragično? Naši »prazni
vrči«, naša prazna srca, kar kličejo po
tem, da jih napolnimo z živo vodo, z
veseljem novega življenja. Jezus tudi
nas nenehno vabi: »Napolnite vrče z
vodo!« Napolnite svoja srca z vodo
Božje milosti, napolnite jih z vodo veselja in upanja, z vodo novega življenja!
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli – Svetli del.

DRUŽINA

Dobri Bog, radi bi se
ti zahvalili za našo
družino;
da smo, se pogovarjamo
in drug ob drugem rastemo.
Hvala za vsakodnevno
dajanje in sprejemanje,
za gotovost in varnost,
ki jo doma izkusimo.
Biti doma: dober občutek,
prepir in smeh,
dolgčas, stres
in doživljanje številnih čustev.
Hvala ti, da nas spremljaš
skozi naš družinski vsakdan.
Po: Praznujemo cerkveno leto

OTROŠKA SREČA

Otroška sreča se začne že veliko
pred rojstvom, v srcih dveh ljudi, ki
se zelo ljubita.
Otrok – živa vez med človekoma.
V njegovo bistvo sta oba
zapisala svoje lastno življenje –
nezamenljivo in za vse čase,
pa če to želita ali ne.
Če se razbije ta družinska vez,
najbolj trpi otrok.
Otrok ima nenapisano pravico
do očeta in matere,
pravico do doma, ljubezni,
do človeške topline,
pravico, da zanj skrbimo,
da se počuti varen, da je rojen.
Kdor se veseli otroka, se veseli
življenja.
P. Bosmans, Vitamin za srce

NEDELJA

20.P
1.OLZELA
.
17.00

21.1..

POLZELA 7.00 ANDRAŽ
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9.00
Enjo ŠTRAJHAR OCVIRK
Marijo OŽIR in Franca
Alojza SATLERJA

PONEDELJEK

* Agnes (Neža, Janja), devica, mučenka

POLZELA
22.1..

7.00 … za + in žive člane MKSBD
* Vincencij (Vinko), diakon, muč. * Laura Vicuna, dev.
17.00 … za + Julijano BOGOŽALEC (8. dan)
… za + Vincenca KOMPANA
… za + Bogdana NOVAKA
* maš.: J.K., V.A., A.Š.

SREDA
POLZELA

24.1..

* Henrik Suzo, dominikanec * zaroka Marije in Jožefa

7.00 … za + Anico in Stanka KOŠECA

ČETRTEK
POLZELA
POLZELA

* Frančišek Saleški, škof, c.u. * Felicijan, škof, muč.
17.00 … za + Lucijo VODOVNIK (8. dan)
… za + Nenada PETROVIČA
… za + Štefana OKORNA (obl.)
* maš.: J.K., V.A., A.Š.
17.30 … molitev za duhovne poklice (molitvena sk.)

25.1..

PETEK

26.1..

SOBOTA

27.1..

* maš.: J.K., V.A., A.Š.
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* 2. MED LETOM – VERSKEGA TISKA * Sebastijan

* Spreobrnitev apostola Pavla * Ananija iz Damaska
ANDRAŽ 16.00 … za + Zvoneta OŽIRJA, vse BAJHTOVE, KOPRIVŠEKOVE
… za 2 + Konrada MEKLAVA (obl.)
* maš.: J.K., V.A.
POLZELA 17.00 … za + Angelo (obl.) in Alojza PERCA
… za + Karla VRABIČA (30. dan)
… za + Rajmunda ZADRAVCA (8. dan)
* maš.: J.K., V.A., A.Š.
* Timotej in Tit, škofa * Pavla Rimska, vdova
POLZELA 17.00 … za + Terezijo URATNIK, vse TÓMAŽOVE
… za + Albina KUHARJA (obl.) in Izidorja
… za + Jožeta VIDICA, družino JELEN
maš.:
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POLZELA

J.K., V.A., A.Š.

* 3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Angela Merici
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9.00 … za
… za
… za
… za
10.30 … za
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… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Rudolfa PODPEČANA (obl.), vse KOČJAŽEVE * J.K.
+ Marijano CEVZAR (obl.), Rudija CEVZARJA
* V.A.
+ Ivana, Frančiško PRAPROTNIK, sorodnike
* A.Š.
+ Sebastijana JELENA
* S.P.
+ Štefana VASLETA (obl.), 4 sinove, Marka MEKLAVA
+ Štefko PLAZNIK in starše
+ Angelo, Ludvika CIZEJA
+ Heleno, vse OCVIRKOVE
+ Ivota SERDONERJA (obl.)
+ Jožeta KANOVNIKA
* J.K., V.A., A.Š., S.P., Š.D., M.G.

OBVESTILA - VABILA

V torek, 22. januarja, ob 19. uri, bo v
Domu sv. Jožefa Celje prvo predavanje
iz cikla O osnovah naše vere, etike in
duhovnosti, zaobjetih v 10. božjih
zapovedih. Tokrat bo razmišljanje o
1. b. zapovedi: »Veruj v enega Boga!«
Predavatelj bo Jože Planinšek CM.
V sredo, 23. januarja, ob 18. uri, bo v
graščini Novi Klošter duhovna obnova
za ženske. Program: 18.00 duhovno
branje; 18.20 premišljevalna molitev
(g. Feliu Torra); 18.50 spraševanje
vesti; 19.00 sv. maša. Možna spoved.
Pri koledovanju, 5. januarja, se je v
Andražu in Dobriču nabralo tudi veliko živil: moka 40 kg, sladkor 40 kg,
testenine 20 kg, olje, kava 10 kg ter
ogromno drugega. Veliko je bilo tudi
čokolade, bonbonov, keksov. Živila
smo predla Škofijski karitas Celje.
KULTURA

V Škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu
bo v sredo, 23. januarja, usposabljanje za nove prostovoljce (Etična
načela). Ob 9.00 uri. Pripravlja: Matej
Pirnat.
V sredo, 23. januarja, ob 19. uri, bo
v cerkvi Sv. Jožefa Celje, “Sakralni
koncert – Mozart”. Izvajalci: priznani
slovenski glasbeniki Akademije za
glasbo Univerze v Ljubljani, orgle,
komorni ansambel, sopranom.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Ožir, Dobrič 2, Blagotinšek,
Dobrič 6. Polzela: Podvin pri Polzeli.

IZ STATISTIKE 2018 - POROKE:
8 - skupno število porok
5 - iz domače župnije
2 - oba novoporočenca iz župnije
3 - le eden novoporočenec domač
3 - oba novoporočenca od drugod
6 - porok v župnijski cerkvi
1 - poroka na Gori Oljki
1 - poroka drugje
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starost: 30,6 - povprečje vseh
30,9 - povprečje ženinov
30,3 - povprečje nevest
48,6 - najstarejši ženin
48,2 - najstarejša nevesta
23,3 - najmlajši ženin
23,0 - najmlajša nevesta
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Polzela
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova vas
od drugod

16 katoliške vere
16 samski
poroke: 1 v marcu, 1 v maju, 1 v juniju,
2 v juliju, 2 v avgustu, 1 v sept.
8 civilnih isti dan
3 - skupno število porok
2 - iz domače župnije
1 - oba novoporočenca iz župnije
1 - le eden novoporočenec domač
1 - oba novoporočenca od drugod
2 - poroki v žup. cerkvi, 1 - drugod
starost: 34,2 - povprečje vseh
36,8 - povprečje ženini
31,5 - povprečje neveste
39,9 - najstarejši ženin
34,5 - najstarejša nevesta
31,0 - najmlajši ženin
28,0 - najmlajša nevesta
1 nevesta 0 ženinov:
1 nevesta 1 ženin:
1 nevesta 2 ženina:

Andraž
Dobrič
od drugod

6 katoliške vere
6 samski
poroke: 2 avgusta, 1 septembra
3 civilne isti dan
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