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

2013
Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 705 00 03 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko so odšli, glej,
se Gospodov angel prikaže
Jožefu v spanju in pravi:
»Vstani, vzemi dete
in njegovo mater
in béži v Egipt in bodi tam,
dokler ti ne porečem!
Herod bo namreč dete iskal,
da bi ga pogubil.«
In vstal je,
še ponoči vzel dete
in njegovo mater
in se umaknil v Egipt.
RREEŠŠIILLNNAA M
MRREEŽŽAA D
DRRUUŽŽIINNEE
(Mt 2, 13-14)

NNEED
DEELLJJAA SSVVEETTEE D
DRRUUŽŽIINNEE...

Zahvali se, človek, za val ljubezni,
ki tiho polzi po svetu.
Zahvaliti se pomeni spoznati,
kaj vse ti je bilo dano.
Si sam ustvaril luč svojim očem,
si svojim rokam sam podaril prste …
Nekje globoko
leži skrivnost
ljubezni.
Nekje te ima
Nekdo
neverjetno rad.
Phil Bosmans

Mnogi praznujejo božič kot družinski
praznik. Doživljajo lepoto družinskega
življenja, ko se naglica vsaj za kakšen
dan umiri in si vzamejo čas za pogovor in obisk ter drug drugemu morda
pripravijo kakšno majhno veselje.
V teh dneh pa ljudje toliko bolj živo
doživljajo tudi vso bolečino in tragiko
družinskega življenja, če je družina
razdrta, če se ne razumejo, če so se
otroci oddaljili. Tisti, ki so izgubili
življenjskega sopotnika in ostali sami,
pa še toliko bridkeje občutijo osamljenost v teh dneh.
Danes obhajamo nedeljo svete družine. V nazareški družini nam je Bog

dal čudovite zglede družinskega življenja. Ne receptov ali nasvetov, ampak zglede. To je več, kajti zgledi so
vedno veljavni, privlačni, prepričljivi.
Družina je Cerkev v malem. Lahko bi
rekli, da je Cerkev mreža, družine pa
so kot posamezni vozli v njej. Enega
ni brez drugega. Družina živi od tega,
da drži mreža kot celota, Cerkev pa
od tega, da držijo posamezni vozli.
Trdnost posamezne družine vzdrži
le, če je vtkana v veliko družino – Cerkev. Zato je tako pomembno, da se
družine med seboj povezujejo, srečujejo, podpirajo in držijo druga z
drugo.

to bo tam v večnosti žel (sv. Pavel).
Povzdignimo danes v veri svoj pogled
kvišku k nebesom, kjer je množica
blaženih, so zbori apostolov, veliki
trpini, device. Vprašajmo jih: »Kako
ste dospeli do te sreče?« »Dragocen
čas milosti smo visoko cenili, ga marljivo uporabljali v naš blagor in si tam
kupili slavno blaženost, ker je čas cena
večnosti.« Stopimo v strašne prepade
pekla, vprašajmo bogatega zapravljivca: »Kje so sedaj tvoji zakladi?«,
častihlepnega Heroda: »Kje je tvoja
kraljevska krona?«, Juda izdajalca:
»Kje so tvoji srebrniki?« O da bi imeli
le eno uro, minuto tistega časa, ki smo
ga izgubili z nekoristnimi rečmi. Ah,
z dragocenim časom smo vse izgubili.
Tako nebo in pekel spoštujeta čas.
Kako malo pa ga na zemlji spoštuje
toliko posvetnih ljudi, ki iz dolgega
časa nič drugega ne delajo, kot da čas
zapravljajo in ubijajo s praznimi in
nepomembnimi pogovori, celo z zlobnim govorjenjem in zlobnimi dejanji.
Ljubi Bog nam da zopet doživeti novo
leto, zopet nam daje ure in dneve milosti. O, delajmo dobro, dokler imamo
čas, kmalu pride noč, ko nihče več ne
bo mogel delati.

Storimo vse, da se mreža ne bi raztrgala. Vse bolj bomo uvidevali, da ne
utesnjuje, ampak zbira, nudi varnost,
zagotavlja svobodo in dostojanstvo.
V družini se uresničuje beseda starodavnega psalma, ki pravi nekako
takole: »Kako dobro in prijetno je, če
bratje prebivajo skupaj, v slogi. – Jaz
bi dodal: če bratje in sestre, starši in
otroci in tudi stari starši prebivajo
skupaj v ljubezni in slogi. – To je kakor rosa z gora. Kajti tam daje Gospod
blagoslov in življenje.«
Ker je čas kratek, ga je treba izkoristiti.
Po: B. Dolencu … Vsaka minuta je neskončna milost,
več vredna kot ves svet ... O, koristite
SLOMŠEK OB KONCU LETA. čas, vi obetavni mladeniči in dekleta,
ker nobena tistih ur, ki so vam pravKer je čas dragocen, ga moramo ceniti. kar minile, celo noben trenutek, se
Čas, pravi sv Avguštin, je neprecenljiva vam nikdar ne vrne. O, možje in žene,
dobrina, s katero lahko tu na zemlji izkoristite čas v korist vaše vam zavse kupiš, a tudi prodaš. Čas je cena upane naloge, v blagor vaše družine.
večnosti, pravi sv. Hieronim. S časom
si lahko pripraviš nebesa ali pekel. Delajmo dobro, dokler imamo še čas.
Kar človek v času tu na zemlji seje,
Anton Martin Slomšek
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29. 12. – 05. 01.

NEDELJA
29. 12. 2013



SVETA DRUŽINA * Tomaž Becket, škof, mučenec

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

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.

PONEDELJEK * Feliks I., papež * Janez Boccardo, duhovnik, redovni ustanovitelj
30. 12. 2013

POLZELA

7.00 … za + Marijo, 2 Jožeta VAŠL, Franca ČENINA

TOREK * Silvester (Silvo), papež * Melanija Mlajša in Pinijan, opatinja in njen mož
31. 12. 2013

POLZELA 14.30 … za
ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

+
+
+
+
+

Stanislava RIBIČA (pogrebna)
Silva OŽIRJA
Cvetka, Cilko in Miciko RAKUN
Bruna JUGA
* maš.: J.B., J.R., J.K.
polzelske duhovnike

SREDA * MARIJA, BOŽJA MATI * Novo leto – dan miru * Fulgencij, škof
01. 01. 2014

ANDRAŽ 9.00 … v dober namen za zdravje
POLZELA 10.30 … za + Franca KOLARJA (obl.) in vse ostale
… za + Marijo in Maksa VASLE * maš.: Janez B., Lovro S.
POLZELA 17.00 … za + Antona KOKOVNIK in Rozalijo

ČETRTEK * Bazilij Veliki, škof, c.u. * Gregor Nacianški, škof, c.u.
02. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za 2 + Toneta in Marijo BASLE
po maši: molitvena ura za duhovne poklice

PETEK * Presveto Jezusovo ime * Genovefa Pariška, devica
03. 01. 2014

POLZELA 16.30 … češčenje Srca Jezusovega, spoved, blagoslov
17.00 … za + Alojza CIMPERMANA in Amalijo
… za + Marijo CIZEJ - MEŠIČEVO
… v čast Srcu Jezusovemu
* m.: J.B., J.R., J.K.

SOBOTA * Angela Folinjska, redovnica * Elizabeta Seton, redovnica
04. 01. 2014

POLZELA 17.00 … za + Rozalijo in vse CIBERLOVE
… za + Ivana VASLETA (30. dan)
… po namenu (Ž.T.)
* maš.: J.B., J.Š., J.K.

NEDELJA * 2. PO BOŽIČU * Emilijana, devica * Janez Nepomuk Neuman, škof
05. 01. 2014

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Darinko PLASKAN
+ Stanislava ROMIHA (30. dan)
+ Viktorja BOŽIČA
+ Ivano KOVAČEC
* maš.: J.B., J.R., L.S.

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE

JANUAR 2014
Splošni: Da bi si prizadevali za resničen
gospodarski razvoj, ki
spoštuje dostojanstvo
V sredo, 1. januarja, bodo sv. maše ob vseh ljudi in vseh ljudstev.
9. uri v Andražu, ob 10.30 na Polzeli Za evangelizacijo: Da bi kristjani razter dodatno še ob 17. uri na Polzeli. ličnih veroizpovedi napredovali po
poti k edinosti, ki jo želi Kristus.
V četrtek, 2. januarja po maši ob 17.
Slovenski: Da bi vsi, ki so odgovorni
uri bo molitev za duhovne poklice.
za našo Cerkev in državo, pravilno
V petek, 3. januarja pol ure pred sv. presojali znamenja časov in po teh
mašo (16.30) bo češčenje Srca Jezu- spoznanjih uravnavali svoje odločitve.
sovega, spoved, litanije, blagoslov.
V torek, 31. decembra, bomo leto 2013
zaključili tudi s slovesnima mašama v
Andražu (16.00) in na Polzeli (17.00).
Pridite, skupaj bomo zapeli: »Hvala
večnemu Bogu«.

Do Gospodovega razglašenja, 6. januarja 2014 ne bo verouka.
DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE

Starši letošnjih birmancev v oglasnih
deskah na Polzeli in v Andražu preglejte spiske vaših otrok po skupinah,
kakor naj bi se v januarju, februarju
in marcu udeležiti duhovnih vaj.
Če vam termin ne ustreza, prosimo,
izberite katero od drugih dveh možnosti, najdite zamenjavo in želeno
spremembo sporočite do 8. januarja
na matejsatler10@gmail.com.
KOLEDOVANJE

To nedeljo, 29. decembra, bo po maši
v veroučni učilnici v andraškem župnišču sestanek voditeljev koledovanja
v župniji Andraž.
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri letošnjem koledovanju na Polzeli. Za
misijone ste verniki darovali 1.310 €.
Bog stoterno povrni!

KULTURA

Po zahvalni maši v torek zvečer bo na
Polzeli še tradicionalni koncert, ki ga
bo izvedla VIS 'Margareta' z gosti.
V Aninem domu v Preboldu bo v ponedeljek, 30. decembra ob 18. uri božični
koncert glasbene skupine M.J.A.V.
Vstop prost. Prostovoljni prispevki.
V župnijski cerkvi na Polzeli bo v nedeljo, 5. januarja ob 16. uri koncert,
koledovanje polzelskih zborov in glasbenih skupin. Vabljeni!
ADVENTNA AKCIJA OTROK

Otroci ste v adventu zbirali sredstva
za lačne otroke v misijonih. Škatlice z
zbranim te dni prinesite in položite v
cerkvene
jaslice.
Hvala!
SREČNO
NOVO
LETO!

