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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In stopil je k njej in ji rekel:
»Zdrava, milosti polna,
Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je
prestrašila in je razmišljala,
kaj naj ta pozdrav pomeni.
Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija,
zakaj milost
si našla pri Bogu.
Glej, spočela boš
in rodila sina,
ki mu daj ime Jezus.
(Lk 1, 28-31)
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Zdrava, o nebes Kraljica,
zdrava, angelov Gospa.
Zdrava, korenina,
zdrava, vrata,
iz tebe svetu luč
je prisijala.
O veseli se,
Devica slavna,
nad vse krasna,
bodi zdrava,
o prelepa,
prosi za nas
Kristusa
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Evangelist Luka nas vabi, da kakor
Marija zaupamo v veri. Marija je pri
Bogu našla milost. Ta se je veseli in ji
zato daruje svojo ljubečo naklonjenost. Kar pravi angel Mariji, to velja
tudi za nas. Tudi nad nami ima Bog
svoje veselje, čeprav se sami za to ne
zmenimo. Marija pristane na Božjo
milost: »Glej, dekla sem Gospodova,
zgodi se mi po tvoji besedi« (Lk 1,38).
Medtem ko je Izrael Božjo voljo odklonil, jo bo ona izpolnila namesto
ljudstva. Po njeni privolitvi postane
ljudstvo deležno odrešenja. Delovanje prihaja od Boga. Toda tudi od

odločitve ljudi je odvisno, če bodo
Bogu dovolili delovati. Marija tako
daje v svojem osebnem življenju
prostor Božjemu delovanju. To pa
ima posledice za vse človeštvo.

MARIJA

Božje napovedi
iz zgodovine so
se uresničile v
Mariji, skromni, verni in dotlej neznaMarija postane vzor vere. Nad angeni nazareški deklici, ki jo je Bog izbral
lovim nagovorom se sicer prestraši.
za orodje svojega odrešenjskega naVendar se ne zapre, temveč razmišlja
črta. K njej je poslal angela, ki naj ji
o tem, kaj bi ji angel navsezadnje rad
sporoči to veliko in veselo novico, da
rekel. Ta ji oznanja, da bo spočela Sina,
bo rodila otroka, ki bo obljubljeni
ki se bo imenoval »Sin Najvišjega«.
Mesija, še več, ki bo Božji Sin.
Najvišji je sicer v helenističnem judovstvu priljubljena oznaka za Boga. Marija je bila verno judovsko dekle,
Angel razloži Mariji, kako se bo zgo- pri sobotnem bogoslužju v shodnici
dilo spočetje. Sveti Duh sam da bo je pozorno poslušala Božjo besedo in
naredil Devico rodovitno. Najdrago- njeno razlago, zato je dobro poznala
cenejši sad, ki ga lahko damo, tako Sveto pismo in prerokbe, ki so govone prihaja iz nas samih, tudi ne izhaja rile o prihodu Mesije. Poznala je vse
iz rodovitnosti drugih ljudi, temveč načrte, ki jih ima Bog z izvoljenim
prihaja od Svetega Duha. Marija, žena, ljudstvom in z rodbino kralja Davida,
ki veruje, je tukaj vzor kristjanov. iz katere naj bi izšel obljubljeni OdBog bi rad po svojem Svetem Duhu rešenik. Tudi sama je pripadala tej
tudi v nas ustvaril nekaj novega. rodbini, toda niti na kraj pameti ji
Kakor Marija naj bi zaupali Bogu, ni prišlo, da bi bila lahko prav ona
da zmore v nas in iz nas narediti tista, ki bi jo Bog izbral za to veliko
nekaj velikega. »Kajti pri Bogu ni poslanstvo Mesijeve matere.
nič nemogoče« (Lk 1,37).
Ko jo je angel uspel pomiriti, da naj
Prava vera, ki jo želi predstaviti tudi se ne boji in ko je izrekla: »Glej, dekla
evangelist, je v tem, da Boga ne ome- sem Gospodova, zgôdi se mi po tvoji
jujemo. Bogu ni nič nemogoče. Bog besedi!«, se je začelo novo obdobje v
izbere Devico Marijo, nepomembno zgodovini odrešenja. Hvaležni smo
dekle iz Nazareta, da bi to, kar je v ji lahko za ta pogum, za to pripravtem svetu nemogoče, naredil mogoče. ljenost, sprejeti tako veliki izziv, ki
Tudi nas izbira ravno v naši slabosti ji ga je pripravil Bog.
Po: J. Kužniku
in omejenosti, da bi v tem svetu po
nas izvršil delo zveličanja in ozdravZ lučjo srca pričuješ za Božjo luč
ljenja.
Po: A. Grünu in ko je še trdna tema, že lahko
naznaniš njen prihod. (p. Pavel Jakop)
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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 + Stanislava ROMIHA (ob pogrebu)
… za + Karla KUNSTEKA (obl.) in starše
… za + Ivana in Marijo CVENK (obl.)
… za + Marijo NOVAK
* maš.: J.B., I.Š., J.K., L.S.
15.00 … po namenih prisotnih romarjev

PONEDEL.

Peter Fourier, redovni ustanovitelj * Valerija, mučenka

09. 12. 2013

POLZELA

7.00 … za + Alojza PERC ter Ano in Pavla BIZJAK
… za + Marijo (obl.) in Martina STEINER
* maševala: Janez B., Jože K.

TOREK

Loretska Mati božja * Evlalija, dev., muč. * Gregor III., pp.

10. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za + Ano in Filipa BELOGLAVC
… za + Ano in Franca ZAVRŠNIK

* maš.: J.B., I.A.

SREDA

Damaz I., papež * Sabin, škof * Danijel Stilit, samotar

11. 12. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Devica Marija iz Guadalupe * Finian, opat

12. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za + Ivana (obl.) ROJŠEK, vse ROJŠEKOVE
… za + Draga STRNADA
* maš.: Janez B., Jože K.

PETEK

Lucija, devica, mučenka * Otilija (Tilka), opatinja

13. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za + Rozalijo in Ivana LEBER
… za + Antona LEŠNIKA (1. obl.)

7.00 … za + Marijo PODLUNŠEK, ostale PODLUNŠEK
… za + Franca ŠPILERJA
* maš.: Janez B., Ivan A.

* maš.: J.B., J.K.

SOBOTA

Janez od Križa, duh., cer. uč. * Sporidion (Dušan), škof

14. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za + Stanislava ROMIHA (7. dan)
… za + Ivana VASLETA (8. dan)
… za + družino TAJNŠEK
* maš.: J.B., I.A., J.K.

NEDELJA

3. ADVENTNA * Marija di Rossa, red. * Antonija, Krizina …

15. 12. 2013

POLZELA
ANDRAŽ
POLZELA

7.00 … za
9.00 … za
… za
10.30 … za
… za
… za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Frančiško, Maksa, Branko ZABUKOVNIK
+ Antonijo DROBEŽ in Janeza * maš.: I.A., J.K.
2 + Mariji RAZBORNIK
+ Marjana TRBOVCA
+ Anico KOŠEC
* maš.: J.B., I.A., L.S.

OBVESTILA - VABILA

BREZMADEŽNA

Kraljica Slovencev pod
tvojo peto polagamo vse
sile zla, ki napadajo slovensko državo, družino
in Cerkev. Napolni nas
z vero, zaupanjem in
To nedeljo, 8. decembra, ob 15. uri bo ljubeznijo! Osvobodi in reši vse, ki so
sv. maša na Vimperku. Poromajte!
zašli in izprosi številna spreobrnjenja.
V ponedeljek, 9. decembra ob 19. uri Slava in čast ti, Marija, za mogočna
dela, ki jih je, ki jih in ki jih bo sprejel
bo redna seja ŽPS Polzela.
naš narod po tvoji mogočni priprošnji!
V četrtek, 12. decembra, ob 19.30 uri
O, Marija brez madeža izvirnega greha
bo srečanje zakonske skupine.
spočeta prosi za nas, ki se k tebi zateV petek, 13. decembra ob 20. uri se kamo!
bodo mladi lahko udeležili adventne
taizéjske molitve v celjski stolnici. … V Jezusu, Marijinem sinu, smo tudi
Doživeli bodo lahko izkušnjo molitve, mi »sveti in brezmadežni«.
Božje bližine in preprostega 'biti pred
Gospodom', kar taizéjska molitev s NAROČNINE 2014
spevi, glasbeno spremljavo in ureje- Ognjišče …………………………… 27,50 €
nostjo prostora ponuja.
Družina …………………………... 93,60 €
Magnificat ……………………….. 55,80 €
Prihodnjo nedeljo so k maši ob 10.30 Prijatelj …………………………… 11,70 €
in na kozarček po njej vabljeni letoš- Misijonska obzorja …………….. 9,00 €
nji »abrahamovci«. Obvestite se in Cerkveni glasbenik ………….. 35,40 €
spodbudite drug drugega k udeležbi! Beseda med nami …………….. 20,40 €
Prihodnjo nedeljo bo na Polzeli spo- Božje okolje ………………….….. 26,40 €
Cerkev v sedanjem svetu ….. 35,40 €
vedovanje od 10. do 11.30 ure.
Communio ……………………….. 34,00 €
Mohorjeva zbirka ……………… 45,00 €
KULTURA
To nedeljo, 8. decembra, bo v Andražu
pri redni nedeljski maši slovesnost
ob godu sv. Barbare, zavetnice rudarjev. Rudarji se zberejo na parkirišču,
od koder bo sprevod v cerkev.

V nedeljo, 15. decembra, ob 15. uri bo Oznanila najdete tudi na spletni strani:
v Domu krajanov Andraž prireditev http://zupnija-polzela.rkc.si/.
z naslovom »Urica ljudskih melodij
in napevov«. Vabljeni.
SKRB ZA CERKEV
Društvo upokojencev Andraž obvešča, da bodo v decembru društveni
prostori odprti ob nedeljah (15., 22.
in 29.) od 10.00 do 13.00.

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Čretnik, Andraž 51; Čretnik,
Andraž 53/b; Oder, Andraž 53/a.
Na Polzeli: Orova vas.

