Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
15. december

2013
Polzela 132/b * Andraž nad P. 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Jezus jim je odgovoril:
»Pojdite in sporočite
Janezu, kar slišite in vidite:
slepi spregledujejo
in hromi hodijo,
gobavi se očiščujejo
in gluhi dobivajo sluh,
mrtvi se obujajo
in ubogim
se blagovest oznanja;
in blagor mu,
kdor se nad menoj
ne spotakne.«

JJEEZZUUSS NNAAM
M PPRREED
DSSTTAAVVII JJAANNEEZZAA

(Mt 11, 4-6)

33.. AAD
DVVEENNTTNNAA NNEED
DEELLJJAA...

»Advent je čas pretresa,«
pravi Alfred Delp.
Advent je torej čas odprtih src.
Advent je povabilo, da odprem sebe
in svoje srce, se pustim dotakniti –
da mogoče najdem, česar
niti ne iščem:
otroka
namesto kralja,
hlev
namesto palače,
vola in oslička
namesto
plemenitega
žrebca.

Jezus se v današnjem evangeliju obrača k ljudem, ki sicer poznajo Janeza,
in jim ga odkriva pod pristnejšim
vidikom. Da bi bolj vpletel svoje poslušalce, jim postavlja vprašanja,
vendar ne pričakuje njihovega odgovora. Odgovor daje kar sam, ko
opisuje močan, odločen in strog Krstnikov značaj: Ni bil trst, ki ga veter
maje, in še manj zlomi: pismouki in
farizeji so se tega zavedali, pa tudi
Herod, ker se Janez ni bal mogočnih.
Ni bil mehkužnež, ni se oblačil po
modi, njegova strogost je bila pregovorna. Iz tega izvira tudi Jezusovo
vprašanje, ki je središče njegovega

govora o Janezu in temelj za razumevanje tega, kdo je Janez v resnici
bil. Janez je hotel spoznati Jezusovo
identiteto in začne prav z vprašanjem:
»Ali kaj ste šli gledat? Preroka? Da,
povem vam, še več kot preroka.«

OSEBNOSTI

Podobnih osebnosti, kot je bil
Janez Krstnik,
v več kot dvatisočletni rasti Kristusove Cerkve ni
Da je bil Janez prerok, ni nihče dvomil;
malo. Tudi v našem času so navzoče.
nasprotno, nekateri so celo mislili, da
Hodile so za Kristusom. Opirale so
je on Mesija. Zdaj pa, ko so slišali,
se na zgled Janeza Krstnika, Matere
da je še več kot prerok, so postali
Marije, drugih evangelijskih likov
pozorni in Jezus jim ga opiše kot
in svetniških osebnosti, vendar so
tistega, ki tudi spolnjuje postavo in
ob tem ohranile svojo edinstveno
preroke. Janez se torej kaže kot 'glasčloveško samobitnost. Živele so v
nik', kot 'predhodnik', ki mora pripovezanosti s časom, obenem pa
praviti pot Mesiji! Toliki Božji prihodi,
tudi s preteklostjo, predvsem pa v
ki so bili napovedani in potem urespovezanosti z Jezusom Kristusom,
ničeni v zgodovini Izraela, so se počasi
ki ostaja isti včeraj, danes in jutri.
konkretizirali v mesijansko pričakoTudi mi smo povabljeni, da v današvanje »tistega, ki mora priti«.
njem času, v našem okolju živimo
Pričakovanje njegovega prihoda je
vedno imelo dva vidika: vidik sodbe ne le z besedo, temveč predvsem z
zgledom ter na tak način pripravljamo
in vidik rešitve ali ozdravljenja. KrstKristusu pot do bližnjih in daljnih
nik je poudaril prvi vidik: Jezus ga ne
bratov in sestra. Ostanimo trdne
zanika, vendar se v svojem delovanju
osebnosti, z jasnim nazorom in pristzaenkrat raje predstavlja kot tisti, ki
nim zgledom. Adventni čas je kot nazdravi in rešuje.
Po: M. Galizziju lašč za takšne odločitve.
Po: S. Janežiču

Adventni dnevi nam nudijo
posebno priložnost – priložnost,
ki jo velja izkoristiti sedaj,
ne moremo in ne smemo
je prestavljati na
april, julij ali september.
Sedaj je advent –
in sedaj velja živeti
adventno sporočilo!
(Andrea Schwarz)

Deli svoj kruh –
in bolj ti bo teknil.
Deli svojo srečo –
in pomnožila se ti bo.
Bodi kakor luč,
ki potuje skozi noč
in na svoji poti ponovno prižiga
ugasle zvezde.
(Phil Bosmans)
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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.: J.B., J.K.
2 + Mariji RAZBORNIK
+ Marjana TRBOVCA
+ Anico KOŠEC
* maš.: J.B., I.Š., L.S.

PONEDEL.

David, kralj * Adelajda (Adela), kraljica

16. 12. 2013

POLZELA

TOREK

Janez de Matha, red. ust. * Vivijana, opatinja

17. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za + Ivano TAVČAR (obl.) in Ivanko VAŠL
… za + Štefko ŽELEZNIK in Boštjana

DEVETDNEVNICA

7.00 … za + Vinka KOMPANA
DEVETDNEVNICA

* maš.: Janez B., Jože K.

SREDA

Vunibald, opat * Gatijan, misijonar

18. 12. 2013

POLZELA

ČETRTEK

Urban V., papež * Anastazij, papež

19. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za + Ano DOMINKOVIČ (obl.)
… za + Marjana NOVAKA (obl.)

DEVETDNEVNICA

7.00 … za + Karla in Alojzijo VASLE
… za + Zoro ROJNIK (obl.)
* maš.: Janez B., Jože.K.
DEVETDNEVNICA
* maš.: J.B., J.K.

PETEK

Vincencij Romano, duhovnik

20. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za + Matildo in Franca VAŠL ter Mirka
… za + Štefko PODVRŠNIK (8.dan)
… za + Martino LEŠNIK (1. obl.)

DEVETDNEVNICA

* maš.: J.B., I.Š., J.K.

SOBOTA

Peter Kanizij, duhovnik, c.u. * Dominik S.

21. 12. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

KVATRE

+
+
+
+

DEVETDNEVNICA

Ivanko BUKOVEC, vse ŠTOBARJEVE
Frančiško, Rudolfa, Antona, Rudija ŠTAHL
Štefko in Jožeta KAČ
Avgusta PALIRJA (8.dan)
* maš.: J.B., I.Š., J.K.

NEDELJA

4. ADVENTNA * Frančiška K. Cabrini, red.

22. 12. 2013

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

DEVETDNEVNICA

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Naniko in Oskarja JEŽOVNIK
+ Olgo, Franca KRALJ, Tatjano LORGER
+ Ivano TAVČAR (obl.) in Ivanko VAŠL
+ Alojzijo ŠALAMON
* maš.: J.B., I.Š., L.S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 15. decembra, pred mašami in med mašo ob 10.30 bo prvi
dan spovedovanja pred božičem.
To nedeljo, 15. decembra, ob 10.30 bo
sveta maša darovana tudi za letošnje
'abrahamovce'. Po njej lepo vabljeni
v župnijske prostore na tortico in kozarček penine. Čestitamo!
V ponedeljek, 16. decembra, bomo
pričeli božično devetdnevnico. Radi
se je udeležujte iz vseh družin!

KULTURA

To nedeljo, 15. decembra, ob 15. uri bo
v Domu krajanov Andraž prireditev z
naslovom »Urica ljudskih melodij in
napevov«. Vabljeni.
V petek, 20. decembra, ob 18. uri bo v
Občinski knjižnici Polzela srečanje z
našo rojakinjo in častno občanko Nežo
Maurer. Pozdravili bomo njeno novo
pesniško zbirko Vsi moji dnevi so sobote. Z njo se bo pogovarjala Jolanda
Železnik, direktorica Medobčinske
splošne knjižnice Žalec, zapel pa ji bo
Andraški oktet.

Ta teden bo spovedovanje osnovnošolskih otrok. Zakrament sprave bodo Občina Polzela, ZKTŠ Polzela, Kulturprejeli v času, ko imajo sicer verouk. no glasbeno društvo Cecilija vabijo na
ki bo v sredo,
Spovedovanje za odrasle bo pol ure
25. decembra
pred vsemi mašami; v soboto tudi v
ob 18.00 uri v
Andražu od 15. do 16. ure.
cerkvi na PolV nedeljo, 22. decembra, bo spovedo- zeli. Dobrodošli! Vstop je prost.
vanje pred in delno med mašami.
V nedeljo, 22. decembra, ob 7.00 in
10.30 na Polzelo, ob 9.00 v Andraž
bodo skavti stega Prebold–Polzela 1
prinesli Lučko miru iz Betlehema.
Sodelovali bodo pri mašah, po njih
pa delili plamen med ljudi. Letošnje
geslo: »Odpri oči. Razumi. Sprejmi.
Poglej drugače,« naj nas spremlja v
prihajajočih dneh in v naša srca prinaša toplino, radost in mir.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
V Andražu: Kotnik, Andraž 6/d; Drobež, Andraž 6/c; Kuder, Andraž 6.
Na Polzeli: Orova vas.

Bog je v središču kolesa življenja.
Bolj ko se bližamo temu središču,
bolj se bližamo drug drugemu.
(Tomaš Špidlik)

NAROČNINE 2014

Ognjišče …………………………… 27,50 €
Družina …………………………... 93,60 €
Magnificat ……………………….. 55,80 €
Prijatelj …………………………… 11,70 €
Misijonska obzorja …………….. 9,00 €
Cerkveni glasbenik ………….. 35,40 €
Beseda med nami …………….. 20,40 €
Božje okolje ………………….….. 26,40 €
Cerkev v sedanjem svetu ….. 35,40 €
Communio ……………………….. 34,00 €
Mohorjeva zbirka ……………… 45,00 €

