Glasilo župnij Polzela in Sveti Andraž nad Polzelo
Sv. Andraž nad Polzelo
9. januar

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)

JEZUSOV KRST
Jezus nam v
današnjem
evangeliju kaže, kaj
bi se lahko v molitvi
zgodilo tudi za nas.
Pri krstu namreč
Jezus moli in nad njim se odpre nebo (Lk
3,21). To je lepa podoba za delovanje
molitve. Ko molimo, se nad nami odpre
nebo. V molitvi se spusti na nas Sveti
Duh. In v molitvi izkušamo, da smo s
strani Boga brezpogojno ljubljeni. V
molitvi spoznavamo, kdo pravzaprav
smo. Molitev je nekakšno zaklonišče, v
katero se smemo umakniti, da bi bili
obvarovani pred hrupom sveta in
pričakovanji ljudi. Nad nas se spušča
Sveti Duh, da nam znova pove, da smo
ljubljeni ter da se ob njem in zaupanju
nimamo česa bati.
(Anselm Grün, Jezus – podoba človeka)

OBNOVI KRSTNO MILOST
Za vse, kar v življenju prejmemo, velja:
kolikor več truda nas stane, toliko bolj znamo
to ceniti. Vrednosti krsta, s katerim smo
prejeli milost Božjega otroštva, se premalo
zavedamo in ga ne znamo ceniti. Večina od
nas je ta zakrament namreč prejela v prvih
mesecih, tednih ali celo prvih dneh svojega
življenja. Dar nam je bil položen praktično v
zibelko. Brez naših zaslug nas je povezal z
Bogom in drugimi krščenimi ljudmi z vezmi,
ki so tesnejše kot krvne vezi družinskih
članov. Ko odrastemo ter kot ljudje in kot
kristjani dozorimo, moramo ta dar zavestno
bogatiti s tem, da sprejmemo nase tiste
obveznosti, ki so jih ob krstu namesto nas
sprejeli starši in botri.
V prvih krščanskih stoletjih kristjani od svoje
pripadnosti Kristusu niso mogli pričakovati
drugega kot preganjanje, mučenje in smrt.
Takrat je bilo treba biti kristjan, Kristusov
učenec, z dušo in s telesom, ves in brez

pridržka. Na krst so se pripravljali odrasli s
pripravo, ki se je imenovala katehumenat in
je trajala po dve leti ali tudi dlje. Šele potem, ko
se je krstni kandidat izkazal za poštenega,
zanesljivega človeka, je bil vključen v ožjo
pripravo. Ta je potekala ves postni čas in se je
zaključila s krstom na velikonočno vigilijo.
Krst je ponavadi podeljeval škof, in sicer s
potapljanjem, da so izkustveno doživljali
nauk apostola Pavla: »Kakor ste bili s
Kristusom pokopani v smrt, tako ste z njim
vstali k novemu življenju.« Novokrščenci so si
prizadevali živeti, »kot se s podobi za poklic, h
kateremu so bili poklicani«.
Ob letošnjem prazniku Jezusovega krsta se
spomnimo svojega krsta. S tem
zakramentom smo bili vcepljeni v Kristusa
kot mladike na trto, vzidani smo bili kot živi
kamni v duhovno stavbo, ki se imenuje
Cerkev. Kako je lahko stavba žlahtna, če je
gradbeni material slab? Za trdnost ali
solidnost stavbe je pomembna vsaka opeka,
vsak kamen.
Naj v nas zaživi milost svetega krsta, da bomo
trdno gradivo za Božjo stavbo –kot solidni
ljudje in kot dosledni kristjani – v družbi in v
Cerkvi.
Po: S. Čuk, Misli srca

ŽUPNIJA SV. MARJETE
Trg sv. Marjete 1,
3313 Polzela
mat.št.: 12301070, dav.št.: 88601099
stacion. telefon: +386 (0)59113 867
tel. župnika: 051 233 242
tel. predsednika ŽPS: 041 381 472
telefon ključarja:
041 731 709
tel. administratorke: 031 559 635
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 7.00, 10.30;
delavniki (razen srede): april-oktober
19.00; november-marec 18.00;
ob sredah 08.00.

MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: četrtek pol
ure pred mašo; 1. četrtek po maši; 1.
petek pred mašo; 1. soboto po maši.
SPOVEDOVANJE: ob četrtkih med
adoracijo, ob petkih pred mašo, pred
prazniki, priložnostno po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo ali po njej.
Prijava med tednom v župnišču, priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA:
ponedeljek, torek, sreda – od 9. do
11. ure; četrtek, petek – od 16. do 18.
ure. Redno po svetih mašah.
VERSKI TISK: kiosk v cerkvi.
TRR Župnija: SI56040010047546188
TRR Karitas: SI56048350002915004
ŽUPNIJA SV. ANDRAŽA
Andraž nad Polzelo 153,
3313 Polzela
mat.št.: 5933498000, dav.št.: 27214346
telefon ključarja:
031 604 304
e. poštni naslov: zupnija.polzela@rkc.si
spletna st.: http://zupnija-polzela.rkc.si/

BOGOSLUŽJE – SV. MAŠE:
nedelja: 9.00;
delavniki (razen srede): april-oktober
18.00; november-marec 17.00.
MOLITEV: pol ure pred vsako mašo.
NAJSVETEJŠE ČASTIMO: 1. petek
pol ure pred mašo;
SPOVEDOVANJE: 1. petek pred
mašo, pred prazniki, priložnostno
po dogovoru.
KRSTI: nedelje med mašo. Prijava
med tednom v župnišču Polzela,
priprava po dogovoru.
ŽUPNIJSKA PISARNA: v župnišču
na Polzeli.
TRR Župnija: SI56040010047460537
TRR Karitas: SI56040000276302695
Oznanila izdaja Župnija sv. Marjete Polzela.
Odgovarja g. Urban Lesjak, župnik.

9.1.

NEDELJA

* JEZUSOV KRST * Julijan, muč. * Marcelin, škof
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ferdinanda in Ano MAJHENIČ
… za + Antona TOMINŠKA
POLZELA 10.30 … za + Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA
… za + Frančiško IGRIŠNIK in vse v njeni družini
… za blagoslov v novi službi

10.1.

PONEDELJEK

11.1.

TOREK

* Gregor Niški, škof, cer. učitelj
POLZELA 18.00 … za + Alojzija VASLETA (1. obl.)
… za + Baltazarja DEDIČA
* Pavlin Oglejski II., škof * Teodozij Koinobit, menih

POLZELA 18.00 … za + Franca PREŠIČKA (obl.) in dužino DUŠIČ
12.1.

SREDA

13.1.

ČETRTEK

14.1.

PETEK

15.1.

SOBOTA

* Tatjana (Tanja), mučenka * Benedikt Biscop, škof
POLZELA 8.00 … za zdravje v družini
* Hilarij (Radovan), škof, c. učitelj * Veronika Milanska, devica
POLZELA 18.00 … za + iz družin KOLENC in REBERNIK
… za zdravje
* Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks Nolanski
POLZELA 18.00 … za srečen porod in blagoslov v družini

ANDRAŽ 17.00
POLZELA 18.00

16.1.

* Absalom, koprski škof * Pavel iz Teb, puščavnik
… za + Franjo TKAVC (30. dan)
… za + starše Ivana in Darinko PLASKAN
ter vse + iz rodbin PLASKAN, ČREMOŠNIK
… za + Avgusta LIKEBA
… za + Alojzijo URATNIK (30. dan)
… za + Alojza in Ivano KRAŠOVIC
… za + Avgusta LIKEBA (obl.),
vse LIKEBOVE in RAKUNOVE

NEDELJA

* 2.
POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za

MED LETOM – VERSKEGA TISKA * Honorat, škof
žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Janka PRAPROTNIKA (obl.) in starše
+ Ivana MAVERJA
+ Angelo DUŠIČ
+ Antona in Ano LUKNER
ter Toneta in Antonijo TRBEŽNIK

Potrebujem te, Gospod, kot svojega učitelja, dan za dnem te potrebujem.
Daj mi jasno vest, ki edina lahko začuti tvojega duha. Moja ušesa so gluha,
ne morem slišati tvojega glasu. Moj pogled je skaljen, ne morem videti tvojih znamenj.
Samo ti lahko izostriš moje uho in razjasniš moj pogled in očistiš moje srce.
Uči me sedeti pri tvojih nogah in poslušati tvojo besedo.
(John Henry Newman, Youcat)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 9. januarja, pri sv. maši
ob 10.30 uri na Polzeli, zaradi
obolelosti oz. zadržanja v karanteni,
napovedana predstavitev letošnjih
prvoobhajancev odpade. Izvedli jo
bomo takoj, ko bo mogoče.
ZAHVALA ZAKRISTANU

V nedeljo, 16. januarja, se bomo pri
maši ob 10.30 uri zahvalili našemu g.
Dragu, ki je več kot 25 let zvesto in
odgovorno
opravljal
službo
zakristana, v lanskem decembru pa
jo je zaključil. Še enkrat tudi s tega
mesta - g. Drago, Bog povrni!
SEDEŽNINA 2022

Prispevke lahko oddate v času sv. maš v
zakristiji ali po dogovoru v župnijski
pisarni. Bog povrni!
BOŽIČNO-NOVOLETNI BLAGOSLOVI

Vsi, ki bi želeli, da vas v času do 2.
februarja obišče duhovnik in blagoslovi
jaslice, dom in družino, sporočite v
župnišče ali v času sv. maš v zakristijo.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Blagotinšek, Andraž nad Polzelo
37, Miklavc, Andraž nad Polzelo 15;
Polzela: Podvin pri Polzeli.
SPREMINJANJE SVETA

Vsepovsod, kjer so ljudje odločeni
postati novi ljudje, raste nov svet.
Analizirati težave ni dovolj. Priti morajo
novi ljudje. Z novim gledanjem, z novo
naravnanostjo. Ljudje, ki ne mislijo več
samo nase, ki nočejo več živeti na

stroške drugih ljudi, ampak se ponudijo
na razpolago. Novi svet ne nastane iz
lepega sna o novih strukturah, iz iluzije o
nebeških časih, ampak iz trdne volje, da
se bo živelo drugače, drugače skupaj
živelo. Večina ljudi hoče spremeniti svet.
Samo ne samih sebe. Ostali se morajo
spremeniti. Tisti tam zgoraj, rečejo tisti
spodaj. Tisti tam spodaj, rečejo tisti
zgoraj. Moški, rečejo ženske. Ženske,
rečejo moški. Začnemo groziti in
ustvarjati pritisk. Tako težko dojemamo,
da nihče nima pravice drugih prisiliti k
spremembi. Samo prepričanje, samo
razumevanje, samo prijateljstvo lahko
pripeljejo do spremembe. Kdor hoče
ljudi spremeniti z nasiljem, je diktator.
Človek je edino bitje, ki zmore samega
sebe spremeniti. Samo tako spremeni
način skupnega človeškega življenja.
Družbene strukture se same ne morejo
spremeniti. Ljudje so jih naredili, jih
ohranjali in nosili. Če se ljudje ne
spremenijo, se ne spremeni nič. Ljubiti
pomeni: zgraditi hišo za svoje soljudi,
kot da je vsak, ki naj bi v njej stanoval,
zate najljubši. Ljubiti pomeni: ljudem in
rečem vdihniti sapo, ki prihaja iz
lastnega srca, in jih tako oživeti.
P. Bosmans, V tebi je sreča

