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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In oznanjal je:
»Za menoj pride
močnejši od mene in
jaz nisem vreden,
da bi se sklonil pred njim
in odvezal jermen
njegovega obuvala.
Jaz sem vas krstil z vodo,
on pa vas bo krstil
s Svetim Duhom.«
( Mr 1, 7-8)

Zahvaljen, Gospod, da smemo
napovedovati tvoj prihod v slavi.
Pridružujemo se Janezu Krstniku,
nahranjeni z darovi narave,
z medeno sladkobo njenih cvetov
in z grenčico trpkih koreninic.
Naj te oznanjamo sredi brezbožnega
sveta, omamljenega od užitkov
in bolnega v svoji neodžejanosti.
Pošiljaj nas na
vse strani klicat
k spreobrnjenju,
da ti pripravimo
pot, po kateri
nam prihajaš
naproti.
B. Golob

Radi poudarjamo, da ljudje ne moremo živeti od obljub, a vendar lahko
rečemo, da so Izraelci živeli od Gospodove obljube: najprej jim je obljubil deželo, potem pa Odrešenika.
V tem pričakovanju Janez Krstnik
kliče v današnjem evangeliju ljudem:
'Pripravite Gospodovo pot!' (Mr 1,3).
Res pa je, da so Izraelci, izvoljen rod,
tudi pozabili na Gospodovo obljubo.
Čeprav se oni niso vedno držali besede, je Bog vedno držal svojo obljubo.
Izpeljal jih je iz sužnosti in popeljal
v obljubljeno deželo. Adventni čas,
čas pričakovanja Odrešenika, nas
spominja, da Bog ljubi svoje ljudstvo

in je zvest svojim obljubam. Zato so
adventna svetopisemska berila polna
spomina na Božjo zvestobo: »Trava
se posuši, cvetlica ovene, a beseda
našega Boga obstane na veke« (Iz
40,8); »Naj se tudi gore umaknejo
in griči zamajejo, vendar se moja
milost ne omaje, govori Gospod, ki
ima s teboj usmiljenje« (Iz 54,10).

ČAKANJE

Neki slepi mož je z menoj
stal sredi množice potnikov v letališki stavbi. »Tu
me počakaj,« sem mu dejal. Želel sem
mu prihraniti neprijetno prerivanje
po ogromni stavbi, zato sem ga pustil
v varnem kotičku. Sam sem odšel
potrdit vozovnico, oddat pošto ter
Tudi kristjane, novo Božje ljudstvo, preverit prihode in odhode letal.
na poti proti obljubljeni deželi, osrečuje zavest, da verujejo v Boga, ki je Vračal sem se k njemu in ga od daleč
opazoval. Mirno je stal tam. Ljudje
zvest svojim obljubam. A prav tako
so hodili okrog njega. Neki otrok je
kot Izraelci lahko tudi mi pozabimo
strmel vanj. Nosač je okoli njega nana Gospodove obljube. Veliko glasov
nosil prtljago. Fant, ki je prodajal
nas namreč vabi v druge smeri.
časopise, se je čudil, zakaj časopisov
Bog se nam ne bliža, ker bi bili tega
vredni. Če bi bili vredni, mu ne bi bilo
treba hoditi k nam. K nam prihaja,
ker smo grešniki in potrebujemo
odrešenje.

niti ne pogleda. Slepi mož je samo
stal.
Odmev korakov, različni ropot in
neznani glasovi, ki so jih povzročali
ljudje s svojim prihajanjem in odhaLepa molitev pravi: »Gospod, priča- janjem, mu niso nič pomenili. On je
koval sem te, a nisi prišel. Dolgo sem stal tam in čakal, da se vrnem.
te čakal in pozneje razumel, da nisi Čakal je potrpežljivo, v prepričanju,
vstopil, ker te srce ni pričakovalo.« da se bom vrnil. Na njegovem obrazu
Kolikokrat se nam Bog bliža in hoče ni bilo niti sence dvoma. Na njem si
priti k nam, a ne more, ker ga ne priča- lahko pazil le pričakovanje: Vrnil se
kujemo! Kako roteče zvenijo besede bo, me prijel pod pazduho in me pelJaneza Krstnika: 'Pripravite Gospodo- jal naprej.
vo pot!' Naše pričakovanje Gospoda
Ta pogled slepega moža z zaprtimi
ni pasivno, ampak dejavno!
očmi, ki je stal sredi vrveža, me je
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem spomnil, kakšno bi moralo biti kristjanovo pričakovanje v adventu: polno
vere in zaupanja v Gospoda, ki gotovo
Tri reči so mi pri srcu,
ki so lepe pred Gospodom pride!
B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
in pred ljudmi:
bratska sloga,
Človek ne ravna zgolj v skladu s tem,
ljubezen do bližnjega
kar je, temveč tudi postaja, kakor
pa mož in žena, ki se razumeta.
(Viktor E. Frankl)
(Sirah) ravna.

07. 12. – 14. 12.

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
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
VIMPERK 15.00 … za

+
+
+
+
+
+

Angelo in Jakoba REBERNIK
* Janez K., Lovro S.
Boštjana CAJHNA, starše CAJHEN, ŽELEZNIK
Ano in Filipa BELOGLAVC
Karla KUNSTEK in starše
Marjana NOVAKA (obl.)
* m.: J.B., J.R., J.K., J.K.
Jožefo, Martina NABERŠNIK, Marijo BOŽIČEK

PONEDELJEK * Brezmadežno spočetje Device Marije * Makarij, mučenec
08. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za + Nevenko GOMBOC (8. dan)
ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana, Frančiško, Marijo PRAPROTNIK, MALEZOVE
POLZELA 17.00 … za + Stanka NOVAK ml. in mamo Marijo
… za + Marijo ANDREJC (30. dan)
* maš.: Janez K., Jože K.

TOREK * Peter Fourer, redovni ustanovitelj * Valerija, mučenka
09. 12. 2014 POLZELA 17.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAK
* maš.: Janez K., Jože K.
za + Štefko ZAVRŠNIK (1. obl.)

SREDA * Loretska Mati Božja * Evlalija, devica, mučenka * Gregor III., pp.
10 12. 2014

POLZELA 7.00 … za + Marijo in Edvarda HROVAT

ČETRTEK * Damaz I., papež * Sabin, škof * Danijel Stilit, samotar
11. 12. 2014 POLZELA 17.00 … za + Marijo PODLUNŠEK (obl.), ostale PODLUNŠKOVE
… za + Viktorja KRAŠOVCA (7. dan)
… za + Avgusta PALIRJA (1. obl.) *: Jože R., Janez K., Jože K.

PETEK * Devica Marija iz Guadalupe * Finian, opat * Pij Ludwik Bartosik
12. 12. 2014 POLZELA 17.00 … za + Ano in Franca ZAVRŠNIK
… za + Stanislava ROMIHA (1. obl.)

SOBOTA *

* m.: Janez K., Jože K.

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

13. 12. 2014 POLZELA 17.00 … za + Ivana, Jožefo in Ivanko ROJŠEK
… za + Mileno KORENJAK (obl.)
maš.: Janez K., Jože K.

NEDELJA * 3. ADVENTNA * Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
14. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Antonijo DROBEŽ (obl.) in Janeza
… za + Franca ŽAVSKI (obl.)
* maš.: Janez K., Jože K.
POLZELA 10.30 … za + Ivano TAVČAR (obl.) in Ivanko VAŠL

… za + Davorja GROFELNIKA
… za + Jožeta JELENA

* m.: J.R., J.K., J.K.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 7. decembra pri maši
ob 7. uri prepeva
deški zbor Bonifantes iz Češke. Po maši krajši koncert.
www.bonifantes.cz.
To nedeljo, 7. decembra ob 15. uri se
bomo spet zbrali na Vimperku, da s
sv. mašo počastimo zavetnika tamkajšnje podružnične cerkve.

DUHOVNA OBNOVA

Dom sv. Jožef Celje, vabi na adventno
duhovno obnovo. Advent - čas priprave
na božič nas opominja, da ima vse v
življenju svoj čas. Za nas kristjane je
čas pričakovanja bistvenega pomena,
da se ustavimo, premislimo, vrednotimo, predvsem pa, da se odločimo, da
sprejmemo »Kralja, ki prihaja«. Brez
pričakovanja praznik izgubi pomen, čar
in sporočilo. Sobota, 13. decembra, od
9.30 do 13. ure. Vodi: Janez Puhan CM.
Prosimo za prijave na: 059-073-800
in info@jozef.si

V ponedeljek, 8. decembra
je praznik: »Brezmadežno
spočetja Device Marije«. Sv.
maše bodo ob 7. in 17. uri MISEL
na Polzeli, ob 16. uri pa v
Dodaj Kristusa v svoje življenje
Andražu. Lepo vabljeni!
in našel boš prijatelja,
V ponedeljek, 8. decembra po večerni na katerega se lahko vedno zaneseš.
sv. maši bo redna seja ŽPS Polzela. V Dodaj Kristusa in tvoje življenje
sejni sobi župnišča na Polzeli.
bo polno njegove ljubezni,
V torek, 9. decembra ob 18. uri bo seja bo rodovitno življenje.
(papež Frančišek)
ŽPS Andraž. V župnišču v Andražu.
V četrtek, 11. decembra bo po sv. maši
molitev za duhovne poklice.

NAROČNINE 2015

Ognjišče …………………………… 28,50 €
Družina ………………………….... 93,60 €
Magnificat ……………………….. 55,80 €
Prijatelj …………………………… 11,70 €
V petek po večerni maši bo molitev in
Misijonska obzorja …………….. 9,00 €
slavljenje pred Najsvetejšim.
Cerkveni glasbenik ………….. 35,40 €
Zakonci jubilanti, ki ste se udeležili Beseda med nami …………….. 20,40 €
slovesnosti obhajanja porok v cerkvi, Božje okolje ………………….….. 26,40 €
oglasite se in dvignite fotografije, ki Cerkev danes ….......................... 35,40 €
Communio ……………………….. 34,00 €
so nastale ob tej priliki.
Mohorjeva zbirka ……………… 45,00 €
V četrtek, 11. decembra ob 18.00 uri
bo srečanje zakonske skupine.

SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. KOLEDARJI
Andraž: Hriberšek, Andraž 105/a; Marijanski koledar 2015 ......... 2.00 €
Peternel, Andraž 107; Kužnik, Andraž Koledar 'Družina' - enolistni .. 0,70 €
87/d. Polzela: Orova vas.
Družinska pratika 2015 ........... 5.50 €

