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

2013
Trg svete Marjete 3 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ker je bil Jožef, njen mož,
pravičen in je ni hotel osramotiti,
jo je sklenil skrivaj odsloviti.
Ko pa je to premišljeval,
glej, se mu prikaže v spanju
Gospodov angel in pravi:
»Jožef, Davidov sin, ne boj
se vzeti k sebi Marije, svoje žene;
kar je namreč spočela,
je od Svetega Duha.
Rodila bo sina,
ki mu daj ime Jezus,
MBBEERR -- BBO
OŽŽIIČČ Angel jim je rekel:
zakaj on bo odrešil svoje 2255.. DDEECCEEM
»Ne bojte se;
ljudstvo njegovih grehov.«
zakaj,
glejte,
oznanjam
vam
(Mt 1, 19-21)
veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo:
44.. AAD
Danes se vam je v Davidovem
DVVEENNTTNNAA NNEED
DEELLJJAA...
mestu rodil Zveličar,
V teh zadnjih dneh pred božičem
ki je Kristus Gospod.«
naj nam bo kot vzpodbuda vprašanje:
(Lk 2, 10-11)
Kako bi bilo, če bi ljudem letos
ob božiču podarili to, DDOO M
MIIRRUU VV SSRRCCIIH
H
po čemer
resnično Jezus se rodi v prostoru največjega
hrepenijo - uboštva. Pastirjem kot zastopnikom
sporočilo ubogih, ljudstva je sporočilo o JezuBoga, sovem rojstvu oznanjeno najprej.
ki nam Angel stopi k njim, z njim se pokaže
prihaja Božje veličastvo ter obžari pastirje.
naproti?! Božja luč spremeni noč, temo srca.
A. Schwarz Angel oznani veliko veselje.

Vsebina angelovega oznanila se glasi:
»Danes se vam je v Davidovem mestu
rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod«.
On je Mesija, Božji Maziljenec. Resnični odrešenik je iz judovstva prihajajoči Kristus. Ta Kristus izpolnjuje
Božje obljube. Svoje ljudstvo osvobaja
iz zatiranja in suženjstva. Prihaja od
Boga, je Božji Sin. Hkrati je Gospod, ki
prinaša vsemu svetu mir in odrešenje,
trajneje, kot bi to zmogel katerikoli
cesar.
V tej ganljivi pripovedi o Jezusovem
rojstvu zaslutimo skrivnost tega človeka. Je ves človek, toda prihaja od
Boga. Je Odrešenik, po katerem hrepeni ves svet. V tej pripovedi evangelist
povezuje nebo in zemljo, človeško
hrepenenje in Božje ravnanje. Božje
tako postane tukaj po človeških besedah vidno in otipljivo.
Poleg angelovega oznanjenja se prikaže cela vojska angelov, ki hvalijo
Boga in pojejo: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu
po volji«. Po Jezusovem rojstvu so
nebesa in zemlja povezani drug z
drugim. Božje veličastvo se prikaže
na višavah. In v globini, na zemlji, se
v Jezusu pojavi Božji mir. V tem rojstvu se skladata Bog in človek, nebesa
in zemlja. Obstaja sozvočje med Bogom in človekom, med duhom in
materijo, med angeli in ljudmi. Ta mir,
pokoj, harmonija so obljubljeni ljudem, ki so Bogu po volji.
Med njimi smo, upamo, tudi mi – naj
to globino notranjega miru zato
prinese tudi nam.
Po: M. Galizziju

LUČ SVETA.

Bog ni prišel
samo zato,
da ga občudujemo
in molimo,
ampak da mu služimo!
Genialnost Božjega odrešilnega načrta, Božje ljubezni, je bila v tem, da
se je rodil kot otrok, tako nebogljen,
tako ubog, tako majhen, da se - če smo
le količkaj odprtega srca - končno le
moramo usmiliti tega našega ponižnega Boga; ne moremo drugače, kakor
da mu pomagamo, ga varujemo in
branimo.
Kakor nebogljen plamenček, ki lahko
v pišu vetra vsak hip ugasne, tako je
nebeški Oče v Marijine in naše roke
položil dragoceno življenje svojega
Sina, ki naj bo življenje in luč sveta.
Nam pa je dal nalogo, da ta plamen
varujemo in nosimo, ga grejemo s
toploto svoje dejavne ljubezni, da ob
njej postajamo tudi mi vedno bolj
luč sveta, sveta, v katerem živimo
in kateremu moramo prinesti Luč
odrešenja.
Jože Kužnik

Božič je vedno,
ko človeški otrok
najde ljubezen,
mamin in očetov dom.
Božič je vedno, ko
človek odpre srce in
roke človeku v stiski.
Božič je vedno,
ko si ljudje med seboj
odpuščajo.

(Phil Bosmans)
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NEDELJA

4. ADVENTNA * Frančiška K. Cabrini, red.

22. 12. 2013

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

PONEDEL.

Janez Kancij, duhovnik * Ivo, škof



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.
DEVETDNEVNICA

7.00 … za + Ano, Franca in Ivanko ŠTEFANČIČ
* maš.: Janez B., Jože K.
… za + Karla KOLENCA

23. 12. 2013

POLZELA

TOREK

Adam in Eva, prastarši * Hermina, devica

DEVETDNEVNICA

POLZELA 20.00 … za + Štefanijo GLAVNIK – POBERTONČEVO
… za + Mihaela KOTNIKA
SVETI VEČER
… za + JOŠOVČEVE
* maš.: J.B., J.R., J.K.
ANDRAŽ 22.00 … za + Cilko, Andreja KOREN, Marjano CEVZAR
POLZELA 24.00 … za + Slavico, Antona PLANINŠEC, BAJHTOVE
… v dober namen (Marija)
G.OLJKA 24.00 … za + Anjo HUDOBREZNIK (za lep spomin)
24. 12. 2013

SREDA

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO * Evgenija, muč

25. 12. 2013

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

ČETRTEK

Štefan, diakon, prvi mučenec * Dan samostojnosti

26. 12. 2013

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

PETEK

Janez, apostol, evangelist * Fabiola, spokornica

27. 12. 2013

ANDRAŽ 16.00 … za + Valentina BRUNŠKA
POLZELA 17.00 … za + Antona, Marijo CIZEJ, Jožeta ZBIČAJNIKA
… za + Anžeta KOLENCA (1. obl.)
* m.: J.B., J.K.

SOBOTA

Nedolžni otroci, mučenci * Teodor Carigrajski, škof

28. 12. 2013

POLZELA 17.00 … za
… za
… za
… za

NEDELJA

SVETA DRUŽINA * Tomaž Becket, škof, mučenec

29. 12. 2013

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
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Jelico TERGLAV, 2 Petra, ŠPRONGOVE
Srečka in Jožico PIŽORN
Marjeto, Martina GERM, Avgusta LEŠNIKA
Ivana ŽGANK
* maš.: Janez B., Lovro S.
Štefana OKORNA
Heleno in Štefana BRUNŠEK
Marka MEKLAVA, Štefko, Štefana, Stanka
Silvo TURNŠEK * m.: J.B., L.S.
VASLE

Minko, Ladka KOŠEC, Janka KOTNIKA
Davida VELEPIČA
Janka RAZBORNIKA (7. dan)
Jožefo KRT (8. dan) * m.: J.B., J.R., J.B., J.K.

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Rudolfa JEROMLA, Štefana, Franč. SEŠELJ
+ Antona Zvonka FLORJANCA
+ Franca OŽIRJA (obl.) in Silva
+ Boštjana CAJHNA
* maš.: J.B., J.R., L.S.

Vsem ljudem dobre
volje želim lepe
To nedeljo, 22. decembra, ob 7.00 in božične praznike!
10.30 na Polzelo, ob 9.00 v Andraž V prijateljstvu z
bodo skavti stega Prebold–Polzela 1 Novorojenim boste
prinesli Luč miru iz Betlehema. zmagovali v vseh
Sodelovali bodo pri mašah, po njih preizkušnjah!
pa delili plamen med ljudi. Letošnje
KULTURA
geslo: »Odpri oči. Razumi. Sprejmi.
Poglej drugače,« naj nas spremlja v
Občina Polzela,
prihajajočih dneh in v naša srca priZKTŠ Polzela
naša toplino, radost in mir.
in KGD Cecilija,
vabijo na Božično novoletni koncert,
To nedeljo, 22. decembra, bo spoveki bo v sredo, 25. decembra ob 18.00
dovanje pred in delno med mašami.
uri v cerkvi na Polzeli. Vstop je prost.
V torek bo Sveti večer.
Ob 20. uri prva božična, Otroci ste v adventu zbirali sredstva
nočna maša na Polzeli. za lačne otroke v misijonih. Škatlice z
Ob 22. uri bo sv. maša v zbranim te dni prinesite in položite v
Andražu. Polnočnici pa cerkvene jaslice. Hvala!
bosta na Polzeli in na Gori Oljki. Lepo NAROČNINE 2014
prosimo za zbranost, red in mir!
Ognjišče …………………………… 27,50 €
V četrtek, 26. decembra, na god sv. Družina …………………………... 93,60 €
Magnificat ……………………….. 55,80 €
Štefana bo blagoslov soli in vode.
Prijatelj …………………………… 11,70 €
V petek, 27. decembra, na god sv. Misijonska obzorja …………….. 9,00 €
Janeza bo po tradiciji blagoslov vina. Cerkveni glasbenik ………….. 35,40 €
Beseda med nami …………….. 20,40 €
Do Gospodovega razglašenja, 6. januBožje okolje ………………….….. 26,40 €
arja 2014 ne bo verouka.
Cerkev v sedanjem svetu ….. 35,40 €
Communio ……………………….. 34,00 €
KOLEDOVANJE
Mohorjeva zbirka ……………… 45,00 €
Letošnje koledovanje
Marijanski koledar 2014 …….. 2,00 €
bo potekalo od 26. do
Družinski (enolistni) koledar… 0,65 €
28. decembra. V četrtek ob 10.30 bo blagoslov kolednikov, Pratika 2014 ………………………. 5,20 €
od 12.00 dalje pa že obiski. Družine SKRB ZA CERKEV
(hiše), ki so v preteklih letih že bile
obiskane, so na seznamu in se jim ni Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
treba ponovno prijavljati, kdor pa želi V Andražu: Ožir, Andraž 92; Prungl,
blagoslov kolednikov prvič, naj čim Andraž 93; Sitar, Andraž 88/a.
Na Polzeli: Orova vas.
prej sporoči v župnišče!
OBVESTILA - VABILA

