Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
30. november
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čujte torej, zakaj ne veste,
kdaj pride hišni gospodar,
ali zvečer ali opolnoči
ali ob petelinjem petju
ali zjutraj, da vas
ob nenadnem prihodu
ne najde spečih.
Kar pa vam pravim,
pravim vsem: Čujte!«
( Mr 13, 35-36)

Zahvaljen, Gospod, za spodbudo k
čuječnosti. Če boš prišel zvečer,
nas boš našel dremave.
Če prideš opolnoči,
bomo še na plesišču.
Ko potrkaš ob petelinjem petju,
nas bo vsrkavala vase
toplota mehke postelje.
In če prideš ob zori,
bomo nejevoljni,
da nas budiš iz sna.
Vseeno pridi
kadar koli.
Pričakujemo
te grešni,
da nas obsiješ
s svojo svetlobo.
B. Golob

Tako radi se zleknemo v naslonjač
zatohlih navad. Kakšna nevarnost tiči
v tem dejstvu za zakonce! Kakšna za
naše duhovno življenje! Navadimo se
obredov in običajev, ki so izgubili
svežino in pravi pomen. Saj smo se
že zalotili, da nam je postala molitev
samo premikanje ustnic, maša pa navada. Korenitih evangeljskih sporočil
ne slišimo več. Ali je zdravilo za tako
stanje?
Od časa do časa potrebujemo, da nas
nekdo spodbudi in vrže iz naslonjača.
Adventni čas je taka možna spodbuda in glasen klic k čuječnosti. Vabi nas
in nam daje priložnost, da se znebimo

navlake naveličanosti in navajenosti MOLITEV OB ADVENTNEM VENCU
ter pustimo, da pride Kristusov klic
Dobri in usmiljeni Bog,
k čuječnosti do naših ušes.
blagoslovi naš
Kaj sploh pomeni čuti? Pomeni, da adventni venec,
nikoli ne pozabimo, da je življenje da nas bo spremljal
potovanje, in da se naše obzorje ne v dneh pričakovanja
ustavi tam, kjer se ustavijo naše oči, in upanja.
ampak sega čez. Ta zavest nam po- Poživi ob njem našo vero in naše
maga, da bomo uporabili prava meživljenje usmerjaj k dobremu.
rila in se ne bomo varali, da smo že
Na začetku tega bogoslužnega časa
na cilju.
te prosimo: združi in ozdravi vse,
Čuti zato pomeni, da sebe, svojega kar je potrto in ranjeno.
telesa, sposobnosti in časa ne vidimo Sveče tega adventnega venca naj
samo v »kletki« sedanjega bivanja, razsvetljujejo in ogrevajo ne samo
ampak tudi v razsežnosti, ki presega naš dom, ampak tudi naša srca.
naš čas in naše obzorje. To bo spre- V naših srcih sveti tvoja blaga luč in
menilo naše življenje.
iz njih prežene mraz, temo in obup.
Čuti pomeni, da imamo družinske Pred svetlobo sveč naj se iz našega
člane, prijatelje in znance ter druge doma umakneta prepir in nemir.
ljudi sploh za sopotnike. To bo spre- Zažarita pa naj tvoja
ljubezen in upanje.
menilo naše življenje.
Prosimo te v teh adventnih dneh,
Čuti pomeni, da imamo denar, delo, bodi z nami v našem domu,
zdravje in razvedrilo za sredstva na da se bomo v njem počutili varne.
poti, ne pa za življenjski cilj. In to bo Sij sveč na adventnem vencu
spremenilo naše življenje.
naj nas spominja, na tvojo
Advent je in Gospod prihaja. Če ne navzočnost med nami.
prej, bo k vsakemu izmed nas stopil Naš pravi dom je samo tam,
ob koncu življenja. Ne vemo za ta tre- kjer je prostor tudi za Skrivnost.
nutek. Za nezvestega in nečuječega Če si ti z nami, če si v nas,
služabnika je vsak trenutek nepri- smo sposobni dojeti, da si
meren. Zvest služabnik pa je čuječ neizmerna skrivnost.
prav zato, ker pričakuje Gospoda. Ne Naredi iz naše hiše dom,
boji se ga, temveč hrepeni po njem. v katerem bomo radi prebivali.
Kot prvi kristjani prosimo tudi mi: Blagoslovi torej ta adventni venec
»Pridi, Gospod Jezus!« … »Pridi tudi v in z njim vse v našem domu,
naše življenje. Pridi in prinesi vanj ki ga razsvetljujejo njegove sveče.
nekaj novega! Pridi, prebudi in po- Dobri in usmiljeni Bog,
živi nas!«
Oče, Sin in Sveti Duh.
Amen.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

30. 11. – 07. 12.

NEDELJA * 1. ADVENTNA – KARITAS - ANDREJEVA * Andrej, apostol
30. 11. 2014 ANDRAŽ 9.00 … za + Andreja VAŠL in vse + ZAGORIČNIKOVE
… za + Antona ŽELEZNIKA (obl.), vse ŽELEZNIKOVE

… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

PONEDELJEK *

+
+
+
+

Andreja, Ano MEŠIČ
* Jože R., Jože K., Gorazd B.
Ivana in Angelo TAJNŠEK
Ivana in Antonijo OŽIR
Viktorja JEŽOVNIKA * m.: Jože R., Janez B., Lovro S.

Edmund Campion, mučenec * Marija Klementina Zairska

01. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za + Ivana in Terezijo KOLŠEK

TOREK *

Bibijana (Vivijana), mučenka * Kromacij, škof

02. 12. 2014 POLZELA 17.00 … za + Frančiško (obl.) in Antona TEVŽIČ

SREDA *

Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol * Sofonija, prerok

03. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL, Franca ČEBINA

ČETRTEK *

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

04. 12. 2014 POLZELA 17.00 … za + Branka MIKLAUŽINA (8. dan)
… za + Boštjana MASTNAKA (obl.)
… za + Ivana VASLETA (1. obl.) * m.: Jože R., Janez B., Jože K.
ANDRAŽ 18.00 … molitev za duhovne poklice

PETEK *

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

05. 12. 2014 POLZELA 6.30 … izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
7.00 … za + Ivanko VODOVNIK in vse VODOVNIKOVE

… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: Janez K., Jože K.
ANDRAŽ 15.30 … izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
16.00 … za + Maro in Marka POLANIČ
… v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: Jože R., Jože K.

SOBOTA *

Nikolaj (Miklavž), škof * Apolinarij Tržaški, mučenec

06. 12. 2014 ANDRAŽ 15.00 … za rudarje

POLZELA 17.00 … za + Martina, Kristino, Marijo, Karla TAJNŠEK
… za 2 + Cirila PRAPROTNIK in Frančiško
… za + Julija PALIRJA
* maš.: Jože R., Janez K., Jože K.

NEDELJA * 2. ADVENTNA * Ambrozij (Ambrož), škof, c. učitelj
07. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Frančiško, Maksa, Branko ZABUKOVNIK

… za + Angelo in Jakoba REBERNIK
* Janez K., Lovro S.
POLZELA 10.30 … za + Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
… za + Ano in Filipa BELOGLAVC
… za + Karla KUNSTEK in starše
… za + Marjana NOVAKA (obl.)
* m.: J.B., J.R., J.K., J.K.
VIMPERK 15.00 … po namenu

OBVESTILA - VABILA

APOSTOLAT MOLITVE

To nedeljo, 30. novembra bo v Andražu DECEMBER
slovesnost ob godu župnijskega za- Splošni: Da bi Odrešenikovetnika. Ob 9. uri, o. Gorazd Bastašič. vo rojstvo prineslo mir in
upanje vsem ljudem dobre volje.
To nedeljo, 30. novembra ob 15. uri bo
na Polzeli revija CPZ dekanije Žalec. Misijonski: Da bi bili starši pristni
oznanjevalci evangelija in bi dragoceV sredo, 3. decembra se bodo duhov- ni dar vere prenesli na svoje otroke.
niki celjskega naddekanata srečali s
Slovenski: Da bi nam učlovečenje
škofom in opravili duhovno obnovo.
Besede in njeno bivanje med nami
Župnijska pisarna bo zato zaprta.
utrjevalo vero, da nam je Bog blizu.
V četrtek, 4. decembra ob 18. uri bo
v Andražu pred Najsvetejšim molitev Kakor nas sonce vedno vabi,
za duhovne poklice, potem pa srečanje naj se vrnemo v njegovo toploto in
svetlobo, tako nas Bog vedno vabi,
staršev vseh razredov (1. - 9.).
naj se vrnemo k njemu, celo če smo se
V petek, 5. decembra bo na Polzeli sv. oddaljili dosegu njegove ljubezni.
maša zjutraj. Pred njo, ob 6.30, bo češ(John Powell)
čenje Najsvetejšega in spovedovanje.
MIKLAVŽ NA VIMPERKU

V petek, 5. novembra ob 15.30 se bo v
Andražu pričel rožni venec pred Naj- V nedeljo, 7. decembra ob 15. uri, se
svetejšim, potem bo maša, po njej pa bomo spet zbrali na Vimperku, da s sv.
prihod Miklavža, obdarovanje otrok. mašo počastimo zavetnika te cerkvice.
Na Polzeli bo miklavževanje v petek, KULTURA
5. novembra ob 17. uri. Vse starše, ki V sredo, 3. decembra bodimo pozorni
boste pripeljali otroke na srečanje z na program v okviru prireditve: »Ta
Miklavžem naprošam, da jim razlo- veseli dan kulture v Občini Polzela«.
žite in pokažete, kako se kristjani v
cerkvi vedemo. Ne le Miklavža, tudi MIKLAVŽEVA PISARNA
Jezusa v tabernaklju naj pozdravijo.
Miklavž je že začel pripravV soboto, 6. novembra, so rudarji lepo
ljati darila, da bo z njimi
vabljeni v Andraž na srečanje ob godu
v petek zvečer obdaroval
njihove zavetnice sv. Barbare. Ob 15.
otroke. Polzelske starše,
uri bo sv. maša v cerkvi sv. Andreja,
sorodnike in druge ljudi
potem pa druženje v Domu krajanov. dobrega srca vabi, da se ta teden oglasite v župnišču - miklavževi pisarni,
SKRB ZA CERKEV
andraški pa pridite podpisat izjavo, da
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. so otroci pridni, po maši v zakristijo
Andraž: Ožir, Dobrič 2; Blagotinšek, ali v ponedeljek med 15. in 16. uro v
Martinovi sobo!
Dobrič 6. Polzela: Orova vas.

