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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Prišel je v Nazaret, kjer je
odraščal. V soboto je po svoji
navadi šel v shodnico.
Vstal je, da bi bral, in podali
so mu zvitek preroka Izaija.
Odvil je zvitek in našel mesto,
kjer je bilo zapisano:
»Duh Gospodov je nad menoj,
ker me je mazilil,
da prinesem blagovest ubogim.
Poslal me je, naj oznanim
jetnikom prostost in slepim,
da spregledajo, da zatirane
pustim na svobodo, da oznanim
leto Gospodove milosti.«
Nato je zvitek zvil,
ga vrnil služabniku in sédel.
Oči vseh v shodnici so bile uprte
vanj. In začel jim je govoriti:
»Danes se je to Pismo izpolnilo
tako, kakor ste slišali.«

Zvitek, ki ga je Jezus bral v templju, je
bila Božja beseda, zapisana na način,
kot so ga uporabljali takrat. Danes je
slednja zbrana v Svetem pismu.

(Lk 4,14-21) Sveto pismo je osrednje in temeljno

Gospod, preko številnih piscev si nam
podaril svojo besedo, podaril si nam
zakon ljubezni in večnega življenja.
Podaril si nam svojega Sina,
ki nas je naučil
brati tvoje Pismo,
podaril si nam
Svetega Duha ...

besedilo krščanstva in je najbolj brana
knjiga v zgodovini. Sestavljeno je iz
Stare in Nove zaveze. Prevedeno je v
več kot 2100 jezikov. V teku zgodovine je imelo in ima tudi še danes poleg
duhovno–verskega tudi izjemen pomen in vpliv na kulturo, umetnost in
zgodovino.
Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini, deloma tudi v aramejščini

in grščini, Nova zaveza pa le v grščini.
Prvi prevod Stare zaveze v grščino
se imenuje Septuaginta, nastajal pa
je v 3. in 2. stoletju pr. Kr. Ime izvira
iz domnevnega števila prevajalcev,
ki naj bi jih bilo 70. Prvi prevodi v
latinščino so bili narejeni iz grške
Septuaginte in so znani pod imenom
Vetus Latina. Iz izvirnih jezikov je Sv.
pismo v latinski jezik prvi prevedel
sv. Hieronim v 4. stoletju po Kristusu.
Prevod se imenuje Vulgata (latinsko:
splošno razširjena). Večina prevodov
v evropske jezike je temeljila na Vulgati. Trend sodobnih prevodov se
naslanja skoraj izključno na besedila
v izvirnikih.
Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig,
od katerih jih Stara zaveza vsebuje 46,
Nova zaveza pa 27. Nekatere krščanske skupnosti, kot so evangeličani,
Jehovove priče in druge, uporabljajo
Sv. pismo z 39 knjigami Stare zaveze,
ker ne priznavajo sedmih devterokanoničnih knjig.
Vsem knjigam Svetega pisma pa je
skupno, da so Božja beseda, ki nam
govori v vseh časih. Vzpodbuja nas,
da bi rasli in se krepili v veri ter jo
posredovali drugim. Vsak dan imamo
možnost za to. Jezusu naj nam bo v
tem poslanstvu zgled. Nad njim se je
izpolnila davna prerokba – z njim naj
odmeva v naša življenja.
Po: radio.ognjisce.si.

Začni vsak dan kot nov človek. Vsak
dan naj bo tvoj prvi, čisto prvi dan.
Včeraj in vsi pretekli dnevi in leta
so mimo, pokopani v času.
Zato jih ne moreš več spreminjati.

BESEDA ZAME

Nezavedno hrepenim
po Besedi. Po Besedi,
ki ne stoji le na začetku
svarjenja, temveč tudi na mojem začetku. Tudi moje spočetje se je najprej
spočelo na besedni ravni: »Rad te
imam,« je rekel moj oče moji mami,
tako vsaj pravita in nobenega pravega
razloga nimam, da jima ne bi verjel.
In tudi v začetku mojega naroda stoji
Beseda: zapisana, tiskana Beseda, ki
nas je kot narod ustvarila, konstituirala, nas potisnila v vidno polje zgodovine. In ta zapisana Beseda je bila,
o čudo, duhovna, pobožna, če hočete.
Oče naroda, kot Trubarja zaradi njegovih zaslug in del imenujemo, ni bil
neki nesrečen, trpeč pesnik, ampak
duhovnik, res reformator, a vendarle
duhovnik, vernik, Božji služabnik,
služabnik Besede.
In ko v skrbi za svoje telo vse bolj
pazimo, s čim se hranimo, se zdi, da
vse manj pazimo, s čim hranimo svojega duha. Zmeraj bolj pozabljamo in
tajimo, kaj je stalo in še stoji v našem
začetku, kot da nam konec ni vse bliže.
S pisano, tiskano besedo si polnim
srce, in saj veste: česar je polno srce
… O, Beseda!
Po: Gregor Čušin, Na tretji strani

Vsak dan moraš začeti znova.
To je resnična umetnost življenja.
Vsak dan znova oživi kot sonce.
Vsak dan vstani iz noči.
Vsak dan začni poln upanja in
zaupanja. Toda brez črepinj
včerajšnjega dne!
Po: P. Bosmans, Živi vsak dan

NEDELJA

27.P
1.OLZELA
.
17.00

* 3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Angela Merici

POLZELA 7.00 ANDRAŽ 9.00
POLZELA 10.30 … za + Štefana VASLETA (obl.), 4 sinove, Marka MEKLAVA
… za + Štefko PLAZNIK, starše … Angelo, Ludvika CIZEJA
… za + Heleno, OCVIRKOVE … Ivota SERDONERJA (obl.)
… za + Jožeta KANOVNIKA
* J.K., V.A., A.Š., S.P., Š.D., M.G.
28.1..

PONEDELJEK

* Tomaž Akvinski, duhovnik, cerkveni učitelj

* ni maše v župniji
29.1..

TOREK
POLZELA

30.1..

SREDA
ŠENEK

31.1..

1

1

2.2..

1

* Hijacinta Mariscotti, tretjerednica * Martina, mučenka
* ni maše v župnijski cerkvi
10.00 … po namenih oskrbovancev Doma upokojencev

ČETRTEK
POLZELA
POLZELA

1.2..

* Konstancij, škof * Valerij, škof * Boleslava Lament, r.u.
17.00 … za + Magdo HERODEŽ (obl.) in vse KUNTARJEVE
… za + Franca (obl.) in Jožefo JELEN
* maš.: T.H., A.Š.

* Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev
17.00 … za + Franca PUSOVNIKA in starše
… za + Boštjana CAJHNA
… za + Alojza ČATERJA
* maš.: T.H., V.A.
17.30 … molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim

PETEK

* Brigita Irska, opatinja * Viridijana, puščavnica * Sever, škof
ANDRAŽ 16.00 … za + starše MIHELČIČ, Marijo in Mirjam MALNIČ
… za + Terezijo SEVČNIKAR (30. dan)
* maš.: T.H., V.A.
… blagoslov z Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Draga PLEVELA (obl.) in starše VOJTA, PLEVEL
… za + Terezijo (obl.) in Karla STIBEL
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: T.H., V.A., A.Š.
… blagoslov z Najsvetejšim

SOBOTA

* Jezusovo darovanje - svečnica * Simeon in Ana, preroka
POLZELA 7.00 … v dober namen
ANDRAŽ 16.00 … za + Marijo VODOVNIK in Valentina ter sorodnike
POLZELA 17.00 … za + Petra PUNGARTNIKA, vnuka, vse ŠPRONGOVE
… za + Vita in vse KORUNOVE
… za + Jurija SLATINJEKA
maš.: T.H., G.B., M.G.

3.2..

NEDELJA

1

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

* 4. MED LETOM * Blaž, škof, mučenec * Oskar, škof

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Janeza in Antonijo DROBEŽ (obl.)
+ Ivanko in Ivana SKAZA
* maš.: J.K., A.Š.
+ Aleksandra KERSTEINA
+ Ivana DROFENIKA (obl.) … za + Jožico VAŠL (obl.)
+ Marijo BOGMÉ
* maš.: J.K., V.A., A.Š., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 27. januarja, bo škofija
Celje obhajala nedeljo Svetega pisma
v Domu sv. Jožef Celje. Slovesnost se
bo pričela ob 15. uri. (Škof Lipovšek).
V torek, 29. januarja, ob 19. uri bo v
Domu sv. Jožefa Celje predavanje za
starše in vzgojitelje: Radosti in pasti
sodobne tehnologije pri odraščanju
otrok. Predavatelj: Miha Kramli, vodja
klinike za zdravljenje nekemičnih zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova
Gorica. Vstop prost.
Obiska in obhajanja bolnikov na prvi
petek v februarju ne bo.
V soboto, 2. februarja, na praznik Gospodovega darovanja, svečnico, bodo
pred vsemi mašami na Polzeli in v
Andražu na razpolago posebne sveče.
V torek, 5. februarja, od 16. - 19. ure,
bo v Domu sv. Jožef priprava staršev
in botrov na krst otroka. Je pa to tudi
priložnost za poglobitev zavesti o
pomembnosti in svetega krsta.

IZ STATISTIKE 2018 - RAZNO: P
O
L
Nataliteta
Z
župnija - 12 23 - krst. 35 - pogre. E
drugi
10 – krst. 9 - pogre. L
Polzela - 9
8 - krst. 17 - pogre. A
Breg
Ločica
Založe
Podvin
Orova v.

-2
+4
-2
-3

0

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Hriberšek, Andraž 105/a,
Peternel, Andraž 107, Kužnik, Andraž
87/d. Polzela: Založe.

-

krst.
krst.
krst.
krst.
krst.

6 – pogre.
3 - pogreb.
3 - pogreb.
4 - pogreb.
2 - pogreb.

31
63

-

8.939
1.659
7.646

-

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

20
45
2
3

-

Naročnine v župniji
'Družina'
'Ognjišče'
'Misijonska obzorja'
'Prijatelj'
Nataliteta

župnija
Andraž
Dobrič
drugi

-0
+2
-2

10 - krst. 10 - pogr.
10 - krst. 8 - pogr.
0 - krst. 2 - pogr.
1 - pogr.

A
N
D
R
A
Ž

13
0

-

8.700

-

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

5
21

-

Naročnine v župniji
'Družina'
'Ognjišče'

412
198

-

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

PRENOVLJENA DRUŽINA

V nedeljo, 3. februarja, bo izšla prenovljena Družina, ki bo obogatena z
novimi vsebinami in sodobnejšo podobo. Na voljo bodo naročilnice, ki
vam bodo omogočile prejemanje treh
številk tednika brezplačno. Naročniki
bodo ob tem prejeli še priložnostno
darilo, kuharsko knjižico.

4
7
1
1
2

RAZNO

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!

