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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čujte torej, ker ne veste,
katero uro pride
vaš Gospod.
To pa vedite,
da bi hišni gospodar,
ko bi vedel,
ob kateri uri pride tat,
čul in bi ne pustil
spodkopati svoje hiše.
Zato bodite
tudi vi pripravljeni;
zakaj ob uri, ko ne mislite,
bo prišel Sin človekov.
(Mt 24, 37-44)
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30. NOVEMBER - GOD SV. ANDREJA Kdor hoče razumeti skrivnost božiča,
ta potrebuje advent – potrebuje čas, v
Ste že bili kdaj tako navdušeni nad kom, katerem smo povabljeni, da se učimo
da ste vsem hoteli povedati, da poznate na novo živeti, da se znova spustimo
tega človeka? Tako je bil Andrej navdušen v skrivnost, ki se imenuje življenje.
nad Jezusom. Takoj, ko ga je spoznal, Kdor hoče praznovati božič, ta poga je predstavil bratu Petru. trebuje te tedne, ki nas spominjajo
'Našli smo Mesija'
na to in nas želijo tudi pripraviti na
Gospod Jezus, to, kaj božič pravzaprav pomeni. Kdor
navdajaj nas hoče resnično praznovati božič, poz Andrejevim trebuje pustolovščino adventa, da
navdušenjem se božič lahko rodi.
in pogumom,
da bomo lahko Advent lahko razumemo in ga pripričevali zate. merno predstavimo le tako, da ta čas

štejemo nazaj od božiča. In prav tako
kot noče biti božič samo datum v
našem koledarju, prav tako niso ti
tedni pred sveto nočjo samo čas od
1. adventne nedelje do 24. decembra,
niso samo tedni božične peke in
nakupov, stresa in božične pošte,
adventnega venčka … Napreduješ,
ko slišiš neizrečeno, ko zaupaš neverjetnemu, ko se premakneš, ko se
odpraviš na pot. Kdor se bliža pustolovščini božiča, se spusti v pustolovščino adventa …

Dejstvo, da je Božje ljudstvo pri izpolnjevanju pričevanja podvrženo
nadlogam in okoli sebe vidi svet, ki
je v krizi, ki propada, ki se predaja
pokvarjenosti, in kljub temu ugotavlja,
da se oznanjevanje evangelija nadaljuje, pomeni, da se bo novi svet vsak
čas pokazal. Lahko se zgodi vsak
trenutek, kakor se je v trenutku
razbesnel potop. Pomembno je, da
se bomo tisti dan nahajali v pravi
smeri zgodovine. Storimo tudi sami
kaj v tej smeri?
Po: M. Galizziju

A. Schwarz, Moj resnični božič

ADVENTNA AKCIJA
NEGOTOVOST GLEDE »KAJ«

Četudi so bili Jezusovi učenci pogosto
negotovi glede njegovih napovedi
(kakor smo pogosto tudi mi danes),
Jezus sam v današnjem evangeljskem
odlomku daje absolutno gotovost, da
se bodo uresničile tudi besede, ki zadevajo njegov prihod, njegovo vrnitev.
Nihče ne ve ne za tisti dan ne za tisto
uro. Edina gotova stvar je, da bo tisti
dan nenaden, kakor potop; prišel bo,
ko ga nihče ne bo pričakoval, in bo
dan sodbe, ločitve dobrih od hudobnih, kakor nam govori izraz: eden
bo sprejet, drugi puščen. To učenje
postavlja učenca v položaj neposrednega pričakovanja. Jezusove besede
namreč dajo čutiti, da bo ta dan skoraj prišel, saj pravi, da je blizu, pri
vratih. To so tipični izrazi krščanskega
oznanjevanja. Ne moremo jih presojati kvantitativno. Njihov namen je
ohranjati upanje živo.

Otroci bodo tudi letos prejeli adventni
koledar z akcijo »Otroci za otroke«!
Usmiljeni Gospod, dal si mi pogum,
da čutim, kako me potrebuješ,
podeli mi tudi moč,
da bom ljubila odrinjene tako močno,
kot ti mene ljubiš in me potrebuješ.
bl. mati Terezija

APOSTOLAT MOLITVE

DECEMBER
Splošni: Da bi otroci, ki so
zapuščeni ali trpijo nasilje,
našli ljubezen in varnost,
ki ju potrebujejo.
Misijonski: Da bi kristjani, razsvetljeni po učlovečeni Besedi, pripravili
človeštvo na Odrešenikov prihod.
Slovenski: Da bi obhajanje božičnih
skrivnosti v vseh nas, posebno v naših
družinah, poglobilo zaupanje v Božjo
Previdnost.
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NEDELJA

1. ADVENTNA – nedelja Karitas * Marija Klementina Z.

01. 12. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

PONEDEL.

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Andreja SITARJA (obl.), Ano, vse rajne
… za + Andreja KUŽNIKA, vse KUŽNIK, TRATNIK
… za + Andreja in Ano MEŠIČ * m.: J.K., L.S., p. E.K.
10.30 … za + Antona LESKOVŠKA, Viktorja PAŠČINSKI
… za + Silvo in Slavka HOFMAN, vse LUKOVE
… za + Frančiško (obl.) in Antona TEVŽIČ
… v čast sv. Ambrožu za čebelarje * J.K., L.S., E.K.

Bivijana (Vivijana), muč. * Natalija (Božena), muč.

02. 12. 2013

POLZELA

TOREK

Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol * Sofonija, prerok

03. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za 2 + Jožeta, Marijo VAŠL, Franca ČEBINA
… za + Anico OMLADIČ in Ivana
… za družinsko deblo
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

SREDA

Barbara, mučenka * Janez Damaščan, duhovnik, c.u.

04. 12. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Saba (Sava), opat, puščavnik * Krispina (Pina), mučenka

05. 12. 2013

POLZELA
ANDRAŽ

7.00 … za + Ivana in Terezijo KOLŠEK

7.00 … za + Boštjana MASTNAKA (obl.)
… za + Teo DIVJAK
* maš.: Janez B., Jože.K.

7.00 … za + Ivanko VODOVNIK, vse VODOVNIKOVE
… za + Karlija ZAVRŠNIKA * maš.: Janez B., Jože.K.
16.00 … v čast sv. Miklavžu za otroke

PETEK

Nikolaj (Miklavž), škof * Apolinazij Tržaški, muč.

06. 12. 2013

ANDRAŽ 8.00 … v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 17.00 … v čast Srcu Jezusovemu
… za + Boštjana JELENA

* maš.: Janez B., Jože K.

SOBOTA

Ambrozij (Ambrož), škof, c.u. * Boecij, apostol Škotske

07. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za 2 + Cirila PRAPROTNIKA in Frančiško
… za + Stanislava GROBELŠKA
… za + Alojzijo ŠALAMON
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

NEDELJA

2. ADVENTNA * Brezmadežno spočetje device Marije

08. 12. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA
VIMPERK

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Jakoba in Angelo REBERNIK
… v čast sv. Barbari za rudarje
* maš.: J.B., J.K.
10.30 … za + Karla KUNSTEKA (obl.) in starše
… za + Ivana in Marijo CVENK (obl.)
… za + Marijo NOVAK
* maš.: J.B., I.Š., L.S.
15.00 … po namenih prisotnih romarjev

OBVESTILA - VABILA

KULTURA

V Andražu bo v nedeljo, 1. decembra
slovesno, saj obhajamo god farnega
zavetnika sv. Andreja. Bogoslužje ob
9. uri bo vodil dr. Edvard Kovač.

To nedeljo, 1. decembra, ob 15. uri bo
v Domu krajanov v Andražu koncert
kvinteta Lastovka. Sodeloval bo tudi
Andraški oktet. Dobrodošli!

Na Polzeli bo ob 10.30 sveta maša
za čebelarje. Ker to nedeljo zaključujemo teden Karitas, bodo sodelovali
tudi prostovoljci župnijske Karitas.

To nedeljo, 1. decembra, ob 15. uri bo v
župniji Griže revija cerkvenih pevskih
zborov dekanije Žalec. Vabljeni!

V četrtek, 5. decembra bo na Polzeli
maša izjemoma zjutraj.
Andraž: Sveti Miklavž že
pregleduje spiske otrok,
ki jih namerava tudi letos
obiskati. Starši, pridite v
zakristijo in se z Mojco
dogovorite, da bo svetnik
v četrtek, 5. decembra ob 16. uri v
cerkvi poklical tudi vašega otroka.
Miklavževanje na Polzeli bo v četrtek,
5. decembra ob 17. uri. Miklavž se
veseli vseh dobrih ljudi, ki s svojimi
prispevki omogočate pripravo daril
za otroke ... Če se še niste, se oglasite
v župnišču ali zakristiji!

V torek, 3. decembra, ob 19. uri bo p.
dr. Edvard Kovač pri sv. Jožefu v Celju
predaval na temo: »Teharje, kraj spomina in sprave, simbolno - duhovni
vidik sprave«.
V soboto, 14. decembra, organiziramo
izlet v Steyr s Tadejem. Cena izleta je
35 €. Odhod avtobusa ob 7. uri izpred
cerkve. Povratek v večernih urah. Prijave z vplačilom do zasedbe avtobusa v
župnišču ali pri Zdenki, 031 697 290.
RAZNO

Za 3., 4., in 5. razred v Andražu ter za
3. in 4. razred na Polzeli ta teden ne bo
verouka. Prosim za razumevanje.

Škofijski odbor za mladino in stolna
župnija sv. Danijela vabita na adventno
V soboto, 7. decembra, 9.30 - 13.00, taizejsko molitev, ki bo v petek, 13. debo v Domu sv. Jožefa v Celju kardinal cembra, ob 20. uri v celjski stolnici.
dr. Franc Rode imel adventno duhovZakonci jubilanti, ki ste se prejšnji teden
no obnovo. Prijave: 059-073-800.
udeležili sv. maše z blagoslavljanjem
Andraž: V nedeljo, 8. decembra, bo pri poročenih, pridite po fotografije.
redni nedeljski maši slovesnost ob
godu sv. Barbare, zavetnice rudarjev. SKRB ZA CERKEV
Rudarji se zberejo na parkirišču, od
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
koder bo sprevod v cerkev.
V Andražu: Jelen, Andraž 6; Jelen, AnV nedeljo, 8. decembra, ob 15. uri bo draž 6/a; Jelen, Andraž 6/b.
sv. maša na Vimperku. Poromajte!
Na Polzeli: Orova vas.

