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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Janez je pričeval:
»Videl sem Duha,
ki je prihajal kakor golob
z neba in ostal na njem.
In jaz ga nisem poznal;
ali ta, ki me je poslal
krščevat z vodo, mi je rekel:
›Na kogar boš videl
prihajati Duha in
ostati na njem,
ta je, kateri krščuje
s Svetim Duhom.‹
In jaz sem videl in sem priča,
da je ta Božji Sin.«
(Jn 1,32–34)

... Kar daje poseben pomen verskemu
tisku, je zelo širok izbor vsebin,
ki nam pomagajo pri iskanju
odgovorov na življenjska vprašanja,
pomagajo poglabljati versko znanje,
veliko je tudi vsebin, ki pripomorejo
k duhovnemu poglabljanju,
nekatere revije pa
nam lahko služijo
tudi kot zelo dober
pripomoček pri molitvi.

Za menoj pride mož, ki je pred menoj,
je govoril Krstnik ob Jordanu. S tem
je pričal, da je Jezus Bog, kar je
pozneje ponovno potrdil. Na koncu
evangelijskega odlomka beremo:
»Jaz sem videl in sem priča, da je to
Božji Sin.«
Ta Božji Sin, večna Beseda, se je
učlovečil po devici Mariji in postal v
določenem času določen človek,
Jezus iz Nazareta. Ob njem so se
ljudje spraševali: Ali ni to tesarjev
sin? Ali ni njegova mati Marija? In
njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef
in Simon in Juda?

S tem da je postal določen človek v
določenem času, je na skrivnosten
način postal vsak človek v vsakem
času. Bil je pred mano, pomeni: bil je
v Adamu, bil je v Abelu, bil je v
Abrahamu, v Mojzesu, v Davidu, v
Izaiju in Jeremiju … Še posebej je bil v
vseh trpečih, v vseh, ki so bili
preganjani ali umorjeni zaradi
resnice in pravice; v vseh, ki so delali
dobro, oznanjali mir in ljubezen. V
vsaki besedi, ki je tolažila, v vsaki
roki, ki je božala, v vsakem pogledu,
ki je prinašal luč in toplino, je bil On.
Janez ga je videl, ko je prihajal k
njemu. Videl in prepoznal ga je po
veri. Jezusov obraz je bil podoben
obrazom vseh ljudi v množici ob
Jordanu, toda Janez, ki je imel
razsvetljene oči in čisto dušo, je na
tem obrazu razpoznal poteze
Božjega Sina.
Ta obraz pa razpoznavajo po veri
razsvetljene oči tudi danes. V vsakem
človeku. Kristus je tam, kjer je
Cerkev. Cerkev pa je tam, kjer smo
verniki. Pri vsaki maši, pri vsaki
molitvi, povsod, kjer smo zbrani v
njegovem imenu.
On, ki je pred vsemi nami, je tudi med
vsemi nami.
Po F. Cerar

Prosimo te za pravi mir,
mir brez sovraštva,
za mir, ki v sebi nima
kali nove vojne.
Za mir, ki nasprotnika ne ponižuje,
ampak združuje v prijateljstvu.
(sv. Hieronim)

VODIŠ ME IN BLAGOSLAVLJAŠ

»Zdaj pa govori Gospod,
ki me je ob rojstvu upodobil za svojega
služabnika ...« (prim. Iz 49,5)
Nebeški Oče, nastal sem po tvoji
ljubezni,
s katero si me povabil v življenje.
Zrasel in zorel sem po vsem, kar me je
doletelo,
tudi po bolečinah, s katerimi mi nisi
prizanesel.
Poklical si me po mojem imenu,
ki je bilo zapisano na dlani tvoje roke.
Ohranja me tvoja zvestoba,
ki si mi jo naklanjal vsa moja leta.
Varuje in vodi me tvoja previdnost,
ki me je spremljala tudi v nevarnostih.
Blagoslavlja in krepi me tvoja milost,
ki mi jo podarjaš vse dni življenja.
Paul Weismante

Vsakemu bitju pripada toliko sreče,
kolikor je prenesejo njegovi čuti
in njegovo srce …
Hvaležnost pa je tako sladka in
tako neizbežno sladko je ljubiti,
da najrahlejše božanje zraka
zbudi v mojem srcu zahvalo.
Potreba po hvaležnosti me uči,
da iz vsega, kar se mi zgodi,
naredim srečo.
Andre Gide

Papež Frančišek

19.1..

NEDELJA

* 2. MED LETOM – VERSKEGA TISKA * Makarij A.

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
20.1..

žive in rajne polzelske farane
+ Julijano BOGOŽALEC (obl.)
+ Ivanko in Franca DROBEŽ
+ Alojzija TAVČARJA (8. dan)

PONEDELJEK

* Fabijan, papež, muč. * Sebastijan (Boštjan), muč.

POLZELA 17.00 … za + Huberta RAUTERJA (30. dan)
… za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN in ŽELEZNIK
21.1..

TOREK

* Agnes (Neža, Janja), devica, muč. * Epifanij Pavijski, šk.

POLZELA 17.00 … za + Daniela STROŽERJA (8. dan)
22.1..

SREDA
POLZELA

23.1..

* Vincencij (Vinko), diakon, mučenec * Laura Vicuna, dev.

7.00 … za zdravje in srečno operacijo

ČETRTEK

* Henrik Suzo, dominikanec * zaroka Marije in Jožefa

POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Marijo VASLE
… za + Jožico (obl.) in vse v družini VAŠL ter
+ Marijo (obl.) in Franca ČEBIN
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice
24.1..

PETEK

* Frančišek Saleški, škof, c.u. * Felicijan, škof, muč.

POLZELA 17.00 … za + Štefana OKORNA
… za + Alojza ČATERJA
25.1..

SOBOTA

* Spreobrnjenje apostola Pavla * sklep tedna za edinost krist.

POLZELA 17.00 … za + Janeza MAROLTA
… za + Štefko PLAZNIK
26.1..

NEDELJA

* 3. MED LETOM – SVETEGA PISMA * Timotej, Tit

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za

žive in rajne polzelske farane
+ Albina KUHARJA (obl.) in Izidorja
+ iz družine OCVIRK
+ Jožeta KANONIKA in za zdravje
+ Aleksandra KERSTEINA

Končno je važno samo to, da izpolnimo božjo voljo na tistem mestu,
kamor nas je postavila božja previdnost, pa naj bo še tako bridko.
(b.s. Anton Strle)

OBVESTILA - VABILA

MOLITEV ZA EDINOST

V sredo, 22. januarja, bo ob 18. uri Gospod Jezus, na večer, preden si umrl
sestanek župnijske Karitas Polzela. za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci
popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče
V četrtek, 23. januarja, ob 18. 30 uri, v Tebi.
bo v Škofijskem domu v Vrbju Daj, da bomo živo začutili, kako velika
kateheza VERA, UPANJE, LJUBEZEN. nezvestoba do Tebe je naša razdeljenost.
Vodi Matej Pirnat.
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in
V soboto, 25. januarja, med 9. in 13. obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in
uro, bo DAN ODPRTIH VRAT na medsebojno nenaklonjenost, ki se
Škofijski klasični gimnaziji in v morda skrivajo v nas.
Jegličevem dijaškem domu v Daj nam poguma, da bomo vse to
Šentivdu v Ljubljani. Dobrodošli izkoreninili.
mladi, starši in vsi, ki vas zanima Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
življenje v Zavodu sv. Stanislava. da bi se iz naših src in ustnic neprestano
Udeležili se boste lahko pouka na dvigala Tvoja molitev za edinost
gimnaziji,
spoznali
številne kristjanov, kakršno Ti hočeš.
obšolske dejavnosti in tudi pestro V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj
najdemo Pot, ki vodi do edinosti v
življenje v dijaškem domu.
poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici.
V soboto, 25. januarja, ob 18. uri, Amen.
bo v stolnici sv. Danijela v Celju
sklep tedna molitve za edinost med MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
kristjani. Sv. maša in ekumensko O Bog, večni pastir, skrbno in nepremolitveno bogoslužje – upok. škof stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
dr. Stanislav Lipovšek.
Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v
celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki
TEDNIK DRUŽINA
bo zvesto hodil za teboj, zaradi
Sodelavci tednika Družina sporočajo: svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebV nedeljo, 2. februarja 2020 se bo nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
založba Družina že tradicionalno evangeliju in odkrivati znamenja časa.
zahvalila bralcem za zvestobo z Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
darilom, ki bo priloženo 5. številki
Družine. To darilo, knjigo z recepti, ki SKRB ZA CERKEV
jih je za tednik Družina pripravil
župnik Marko Čižman, lahko prejmejo Čiščenje in krašenje cerkve ta teden:
tudi tisti, ki na Družino niso naročeni, Podvin pri Polzeli.
tako da izpolnijo naročilnico in
prejmejo poleg knjižice še 3 naslednje Darila ljudje pozabijo, dobrote nikdar.
izvode Družine brezplačno.
(slovenski pregovor)
,

