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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
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 2,8–10)

2. NEDELJA MED LETOM
Papež Frančišek nas vabi, naj se v vsaki
življenjski okoliščini obrnemo na Marijo.
»Ko smo v težkih situacijah, ko pridejo
problemi, ki jih ne znamo rešiti, ko
čutimo tesnobo in nemir, ko nimamo
veselja, pojdimo k Mariji in ji recimo:
’Nimam vina. Poglej, kako se počutim,
poglej moje srce, poglej mojo dušo.
Recimo to Materi. Ona pa bo šla k Jezusu
in mu rekla: ’Poglej tega in tega, nima
vina.’ Potem pa se bo vrnila k nam in
nam rekla: ’Karkoli vam poreče, storite.’«
Zajemati iz vrčev za nas po papeževih
besedah pomeni zaupati Besedi in
zakramentom, da bi izkusili
Božjo milost v našem življenju in
bomo nekoč lahko vzkliknili:
’Najboljše vino si prihranil do sedaj!’
(Po: M. Debevec, radio.ognjisce.si)

PRVI ČUDEŽ
»Nezaslišano: učitelj vere in življenja po njej, ki
serazglaša za Božjega Sina, začenja svojejavno
delovanje s sumljivim čudežem spremenitve
vode v vino. In to zato, da ohrani veselo
razpoloženje pri napol pijanih svatih!« se
pohujšujejo pobožni ljudje. Mislijo, da ima Bog
strašno rad tiste, ki zavračajo vse, kar človeku
nudi kakšen užitek ali veselje – tudi okusno
hrano in dobro pijačo. Kot da so te stvari
iznajdba hudiča, da nas z njimi spelje proč od
Boga! Farizeji so bili o sebi prepričani, da so od
vseh ljudi najbližje Bogu. Nekoč so apostolom
izrazili svoje ogorčenje nad Jezusom, ki je z
veseljem sprejel kakšno vabilo na kosilo ali
večerjo. Učenci so mu to najbrž povedali in ob
neki priložnosti je Jezus farizejem v obraz
rekel: »Ko je prišel Janez Krstnik, ki ni ne jedel
ne pil, ste rekli 'Hudega duha ima!', zdaj pa je
prišel Sin človekov, ki je in pije, pa pravite
'Požrešnež in pijanec je!'« Lahko smo
prepričani, da Jezus pri jedi in pijači ni nikoli
pretiraval. S svojim zgledom pa kaže, kako naj

človek Božje darove uživa brez greha in v živi
hvaležnosti do Boga. Obstajajo nekateri strogi
redovi, ki se močno odpovedujejo hrani, pijači
in tudi spanju, vendar ne zato, ker bi na vse to
gledali z zaničevanjem, ampak zato, da dvigajo
svojega duha. Toda še na misel jim ne pride, da
bi tak način življenja vsiljevali drugim ljudem,
ki živijo sredi sveta, ali da bi jih zaradi tega, ker
se vsemu temu ne odpovedujejo, imeli za
slabše. Bog je vesel, ko vidi, da smo srečni in da
njegove darove sprejemamo s hvaležnim
srcem. Saj smo tudi mi veseli, ko vidimo, da
nekdo, ki smo ga obdarili, dar z veseljem
sprejme in ga uporablja. Na svatbi v Kani je
Jezus spremenil vodo v vino in tako razodel
svojo Božjo moč. To je njegov najbolj
»popularen« čudež. Površni ljudje vidijo v tem
samovino kot pijačo, kije nasvatovščini pač ne
sme manjkati. A Jezus nam sporoča, da se v
kraljestvu njegovega Očeta čista voda
spreminja v žlahtno vino, kakor se mora
mlačnost spremeniti v dejavno gorečnost. Po
čudežu se je spremenilo mišljenje svatov.
Notranje so bili preobraženi in okrepčani.To je
bistvo.
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.

16.1.

NEDELJA

17.1.

PONEDELJEK * Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Anton Koprski, red.

* 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

POLZELA 18.00 … za + iz družin ŽLOF in LESJAK
18.1.

TOREK

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

POLZELA 18.00 … za + Bojana RIZMALA (obl.) in starše
… za + Jožeta in Marijo CAJNKO (obl.) ter Antonijo ČEDE
19.1.

SREDA

20.1.

ČETRTEK

21.1.

PETEK

* Makarij Aleksandrijski, opat * Jakob Sales in drugi jezuitski m.
POLZELA 8.00 … za + Herberta VASLETA
* Fabijan, papež, muč. * Sebastijan (Boštjan), muč.
ANDRAŽ 17.00 … za + dva Konrada MEKLAVA
POLZELA 18.00 … za + Boštjana CAJHNA in starše CAJHEN-ŽELEZNIK
… za + Daniela SATLERJA (8. dan)
POLZELA

22.1.

* Agnes (Neža, Janja), devica, muč. * Epifanij Pavijski, šk.
18.00 … za + Jožefa TERČAKA
… za + Albina in Kristino TERČAK ter Roberta LEKŠETA

SOBOTA
POLZELA 18.00

23.1.

* Vincencij (Vinko), diakon, mučenec * Laura Vicuna, dev.
… za + Vita in vse KORUNOVE
… za + Maksa in Ivanko KRESNIK

NEDELJA

* 3. MED LETOM – BOŽJE BESEDE * Henrik Suzo, dom.
POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Marjano in Rudija CEVZAR
POLZELA 10.30 … za + Anico in Stanka KOŠEC
… za + Janeza in Betko PENCELJ
… za + Ivanko in Franca DROBEŽ

Nobenega dvoma ni: temeljni kamen, na katerem je zgrajen zakon, je ljubezen.
A ker je ljubezen najbolj uporabljana beseda v slovarju,
so ji v stoletjih pripisali najrazličnejše in nenavadne pomene.
Med drugim so jo razlagali kot čustvo, energijo, vibracijo, strast, ideal …
Tega, kar živimo, ne moremo opredeliti.
Ima tisoč pomenov, obleče se v tisoče barv,
zmede nas kot uganka, očara kot zapeljiva morska deklica.
(Ignacio Larrañaga)

OBVESTILA - VABILA

V torek, 18. januarja, začetek tedna
molitve za edinost kristjanov. V tem
tednu še posebej vabljeni k obiskom
maš in molitvi za edinost kristjanov.
KOLEDOVANJE 2022

Tudi letos so koledniki obiskali domove
v naši župniji. Prinašali so veselo
sporočilo rojstva Jezusa Kristusa in
zbirali denar za delovanje naših
misijonarjev. Hvala pridnim kolednikom
in vsem, ki ste jim odprli svoja vrata ter
namenili kakšen dar za misijone.
ZAHVALA ZAKRISTANU

To 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!

MOLITEV ZA EDINOST

Gospod Jezus, na večer, preden si umrl
za nas, si molil, da bi bili vsi Tvoji učenci
popolnoma eno, kakor Ti v Očetu in Oče
v Tebi.
Daj, da bomo živo začutili, kako velika
nezvestoba do Tebe je naša
razdeljenost.
Daj nam iskrenosti, da bomo priznali in
obžalovali ravnodušnost, nezaupanje in
medsebojno nenaklonjenost, ki se
morda skrivajo v nas.
Daj nam poguma, da bomo vse to
izkoreninili.
Nakloni nam, da se vsi zedinimo v Tebi,
da bi se iz naših src in ustnic neprestano
dvigala Tvoja molitev za edinost
kristjanov, kakršno Ti hočeš.
V tebi, ki si popolna Ljubezen, naj
najdemo Pot, ki vodi do edinosti v
poslušnosti Tvoji Ljubezni in Resnici.
Amen.

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: Jelen, Andraž nad Polzelo 20,
Jelen, Andraž nad Polzelo 29, Jelen,
Andraž nad Polzelo 19;
Polzela: Podvin pri Polzeli.

Veselite se v upanju, potrpite v
stiski, vztrajajte v molitvi ...
(Rim 12,12)

