
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE SE DA  Ž I V E GA  BOGA  
 

Tiste dni je prišel Jezus  
iz Nazareta v Galileji  
in se je dal Janezu  
krstiti v Jordanu.  
In ko je stopal iz vode,  
je videl odpirajoča  
se nebesa in Duha,  
ki je kakor golob prihajal  
nadenj in na njem ostal;  
in zaslišal se je glas iz nebes:  
»Ti si moj ljubljeni Sin,  
nad teboj imam veselje.« 

 

(Mr 1, 9-11) 

Zahvaljen, Gospod, da si se dal krstiti 
in nam tako pokazal pot k odrešenju.  

Vode Jordana so bile priča tvoje 
ponižnosti, ko je Janez krstil tebe,  

Sina, ki si od vekomaj Bog.  
V podobi goloba, starozavezne  

ptice z Noetove ladje, 
se je nadte izlila  

milost neba.  
Zdaj jo podarjaš  

nam, rojenim v  
krstu istega Duha,  

da bi ti nekoč pri Očetu  
mogli zreti iz obličja v obličje. 

 

B. Golob, Zahvala za Božji kruh 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Ko se je Kristus postavil v vrsto, da 
bi prejel Janezov krst, se je približal 
grešnikom in se poistovetil z njimi. Ne 
samo z grešniki, ampak tudi z vsemi 
ubogimi, zatiranimi in potrtimi, ki so 
sestavljali takratno večino prebival-
stva Palestine. Ne čudimo se zato, 
da se je Janez Krstnik branil, da bi 
krstil Kristusa. Kristus je s krstom 
v Jordanu ljudem dal jasno vedeti: 
»Jaz sem na vaši strani!« S krstom 
je Kristus začel svoje delovanje.  
 

Slog, ki ga je začel pri krstu, je ohranil 
pri javnem delovanju. Nikoli se ni 
izogibal stika z grešniki in vedno je 
bil solidaren z ubogimi. Ni se povzdi-
goval nad grešnike, ampak ji je prišel 
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klicat k odrešenju. Kristus, ki je bil 
edini brez greha, se je približal greš-
nikom in jim bil kot starejši brat. 
Tako nam je razodel, da smo ljubljeni 
Božji otroci, kakor je zanj dejal »glas 
iz nebes«: »Ti si moj ljubljeni Sin, 
nad teboj imam veselje« (Mr 1,11). 
 

Tudi mi smo bili krščeni in pri krstu 
nas je Bog naredil za svoje otroke. 
Tako smo tudi mi postali njegovi 
ljubljeni sinovi in tudi za nas veljajo 
besede iz evangelija: »Ti si moj ljub-
ljeni sin, nad teboj imam veselje.« 
Tudi mi smo prejeli poslanstvo, da 
bi tam, kamor nas je Bog postavil, 
posvečevali vse stvari in ljudi okoli 
sebe. Da bi vse po nas postajalo boljše 
in plemenitejše.  
 

Razlagalci Svetega pisma vidijo v 
Jezusovem krstu pomenljivo simbo-
liko. Kristus se je ponižal, ko se je 
pri krstu potopil v vodo. Spustiti se 
v globine voda simbolično pomeni, 
da se Kristus spušča najnižje, med 
grešnike. Ko stopi v vodo, jo posveti. 
Kristus se dotakne vode, snovi, na-
rave, in vse to posveti. Voda odslej 
ne bo samo voda, ampak bo tudi 
znamenje, da je Jezus stopil v vodo 
in jo posvetil, uporabljali jo bomo 
pri krstu in bo krščencem posredovala 
Božje življenje. 
 

Na praznik Jezusovega krsta se spom-
nimo svojega krsta, obudimo vero, 
da je tudi nas Bog sprejel za svoje 
ljubljene otroke in nam dal poslan-
stvo. Iskreno in ponižno ga prosimo, 
da bi vse stvari v moči svetega krsta 
posvečevali in se v zavesti, da nas Bog 
ljubi, bojevali zoper zlo v sebi in ok-
rog nas.           B. Rustja, Tvoje obličje iščem 

 

 

 
 

 JEZUS VZORNIK. 
 

 

 

Katekizem za mlade: 
 

Zakaj je Jezus največji 
vzornik na svetu?  
 

Jezus Kristus je edin-
stven, ker ni pokazal 

le resničnega Božjega bistva, ampak 
tudi resnični ideal človeka. (KKC) 
 

Jezus je bil več kot idealen človek. 
Celo na videz idealni ljudje so greš-
niki. Zato noben človek ne more biti 
merilo drugemu človeku. Jezus pa je 
bil brez greha. Kaj pomeni človečnost 
in kaj naredi človeka v najresničnej-
šem pomenu besede neskončno vred-
nega ljubezni, spoznamo šele v Jezusu 
Kristusu, ki »nam je postal enak v 
vsem, razen v grehu« (Heb 4,15). 
Jezus, Božji Sin, je resnični in pravi 
človek. Na njem spoznavamo, kak-
šnega človeka je hotel Bog. 
  
 
 
 

 MOLITEV ZA STARŠE  
 

 

 

O Bog, moj Stvarnik,  

kakor si me nekoč  

položil v roke mojih 

staršev, tako danes 

jaz polagam v tvoje 

roke svoje starše in njihova pota. 

Zahvaljujem se ti zanje. 

Prenašali so bolečine rojstva,  

skrbi in odhodov. 

Sprejeli so me  

in me spustili.  

Prosim te, podari jim  

svojo ljubezen. 

Amen. 
Bernhard Meuser 
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NEDELJA * 11. 1. 2015  * JEZUSOV KRST * Pavlin Oglejski, škof          B 
 

 

 

 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 
POLZELA  10.30 

 

 … za žive in rajne polzelske in andraške farane 
… za + Srečka in Jožico PIŽORN 
… za + Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIR 
… za + Antona (obl.) in Ano SREBOČAN 
… za + Marjana VENEKA (8. dan)       * Jože R., Jože B., Lovro S. 
 

PONEDELJEK * 12. 1. 2015  * Tatjana (Tanja), mučenka                         
 

 

 

POLZELA    7.00 
 

 … za vse + JOŠOVČEVE 
… za + Antona in Evo PREŠIČEK               * maš.: J.B., J.K. 
 

TOREK * 13. 1. 2015  * Hilarij (Radovan), škof, c.u. * Veronika Milanska, dev. 
 

 
 

POLZELA  17.00 
 

  

… za + Jožefa ŠTORMANA 
… za + Ivana BLATNIKA (8. dan)                     * maš.: J.B., J.K. 
 

SREDA * 14. 1. 2015  * Odon (Oton), prior v Jurkloštru * Feliks Nolanski, duh. 
 

 
 

POLZELA    7.00 
 

 

… za + Kristino NOVAK (30. dan) 
… za + Romana OŽIRJA (obl.)                     * maš.: J.B., J.K. 
 

ČETRTEK * 15. 1. 2015  * Absalom, koprski škof * Pavel iz Teb, puščavnik            B 
 

 
 

ANDRAŽ  16.00 
POLZELA 16.30 
POLZELA  17.00 

 

 

… za + Nado GABERŠEK (8. dan) 
… adoracija pred izpostavljenim Najsvetejšim 
… za + Marijo in Ano PERNE 
… za + starše BASLE in Toneta                    * m.: J.B., J.K. 

    po maši molitev za duhovne poklice 
 

PETEK * 16. 1. 2015  * Honorat, škof * Berard in drugi maroški mučenci 
 

 
 

POLZELA  17.00 
 

 

  

… za + Avgusta, Frančiško TERGLAV, Marjeto, Rudija TKAVC 
… v čast Svetemu Duhu                               * m.: J.B., J.K. 

    po maši molitev, slavljenje pred Najsvetejšim 
 

SOBOTA * 17. 1. 2015  * Anton (Zvonko), puščavnik, opat * Rozalina, red.           B 

 
 

POLZELA  17.00 
 
ANDRAŽ  18.00 

  

… za + Jožeta KANOVNIKA (obl.) 
… za + Antona, Antonijo in Alojza MEŠIČ  * maš.: J.B., J.K. 
… za + Marjano CEVZAR (obl.) in Rudija  

   

NEDELJA * 18. 1. 2015  * 2. MED LETOM * Marjeta ogrska, kneginja    B 
 

 
 

POLZELA    7.00 
ANDRAŽ    9.00 
POLZELA  10.30 

 

 

 

… za žive in rajne polzelske in andraške farane  … 
… za + Zofijo KLEMENČIČ  
… za + Konrada (obl.), Angelo, Ludvika, Marka MEKLAVA 
… za + Davorja GROFELNIKA (obl.) 
… za + Angelo KRIŽNIK         * maš.: Janez B., Jože R., Lovro S. 

  11.  01.  –  18.  01.       



 

 

  OBVESTILA - VABILA  
 

 

V ponedeljek, 12. januarja, ob 19. uri 
bo v župnišču na Polzeli redna seja 
ŽPS župnije Polzela.  
 
 

 

V torek, 13. januarja, ob 18. uri bo v 
župnišču na Polzeli redna seja ŽGS 
župnije Polzela. Člani, obvestite se! 
 
 

   KONCERT  
 

 

V  župnijski cerkvi na Polzeli bo to ne-
deljo, 11. januarja ob 16. uri koncert 
polzelskih zborov in glasbenih sku-
pin z gosti iz Andraža. Sodelovali 
bodo tudi koledniki. Lepo vabljeni!  

 
 

 RAZNO  
 

 

Prispevek za ogrevanje in urejanje 
cerkve (stolnino) v župniji Polzela je 
doslej oddalo 76 oseb. Hvala! (Lani 
skupaj 154).  
 
 

 

Ta teden še zbiramo naročnino za 
verski tisk v letu 2015. Pohitite!  
 
 

 

Izšla je nova, jubilejna številka revije 
Prijatelji Radia Ognjišče. Vzemite jo 
brezplačno. Zelo bodo tudi veseli, če 
boste hoteli postati podporni član 
Radia Ognjišče. Z izpolnjeno prijav-
nico boste v prihodnje revijo PRO 
dobivali po pošti na svoj naslov.  
 
 

 

Prihodnjo nedeljo, 18. januarja se bo 
pričela molitvena osmina za edinost 
kristjanov. Jezus je rekel Samarijanki: 
»Daj mi piti!« 
 
 

 SKRB ZA CERKEV 
 

 

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. 
V Andražu: Cevzar, Andraž 56; Hudo-
breznik, Andraž 55. Na Polzeli: Pod-
vin pri Polzeli.  

 

  IZ STATISTIKE 2014 - UMRLI: 
 

 

 
 

44 - skupno število umrlih 
18 - moški 
26 - ženske 
39 - domačini 

26 - Polzela, 2 - Breg, 7 – Ločica, 0 – 
Založe, 2 - Podvin, 2 - Orova vas, 5 – tuji 
12 doma, 12 v bolnišnici Celje, 6 v bol-
nišnici Topolšica, 3 v drugih bolnišnicah, 
10 v Domu upokojencev, 1 drugod 

20 - prevideni 
    7 – moški, 13 – ženske 

starost 
 
 
 
 
 
  

83,7 – povprečje vsi 
78,9 – povprečje moški 
87,1 – povprečje ženske 
94,1 – najstarejši moški 

104,1 – najstarejša ženska 
50,7 – najmlajši moški 
62,4 – najmlajša ženska 

17 nad  90 let, 14 80 - 90 let, 8 70 - 80 let, 
3 60 - 70 let, 2 50 - 60 let, 0 pod  50 let 

6 v septembru, 5 v januarju, juniju, av-
gustu 4 v marcu, oktobru, novembru, 3 v 
aprilu, maju, decem., 1 v februarju, juliju 
  
  

19 starostna oslabelost, 7 odpoved srca, 
6 pljučnica, 5 rak, 2 odpoved notranjih 
organov, 2 sladkorna, 1 samomor, 6 drugo 

 
 

5 - skupno število pogrebov 
2 - moški 
3 - ženske 

3 - Andraž, 1 - Dobrič, 1 - od drugod 
 

2 doma, 2 v bolnišnici Celje,  
1 v bolnišnici Topolšica 
 

1 - prevideni 
 

starost 
 
 
 
 

  

64,9 – povprečje vsi 
72,5 – povprečje moški 
59,8 – povprečje ženske 
74,0 – najstarejši moški 
72,9 – najstarejša ženska 
71,0 – najmlajši moški 
50,3 – najmlajša ženska 

0 nad  90 let, 3 70 – 80 let, 2 50 – 60 let, 
0 pod  50 let 
 

1 v februarju, 1 v marcu, 1 v juniju, 1 v 
juliju, 1 v septembru    

5 rak 
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