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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bil je človek,
ki ga je poslal Bog:
ime mu je bilo Janez ...
Rekli so torej:
»Kdo si ...?
Kaj praviš sam o sebi?«
Dejal je: »Jaz sem glas
vpijočega v puščavi:
zravnajte Gospodovo pot ...«
( Lk 1, 46-48)

Zahvaljen, Gospod, da si nam dal
slišati glas vpijočega v puščavi.
V gluhoti nemega bivanja se sredi
hrupnega sveta izgubljamo v neznano.
Nimamo moči, da bi kot tvoj krstitelj
priznali svojo neznatnost.
Pa vendar nas je njegov glas
opogumil. Zdaj se ti zahvaljujemo,
da nas vodiš k izvirom,
k oazam z živo vodo.
Vračamo se iz
puščavske suše,
odžejani v
tvoji ljubezni.
B. Golob,
Zahvala za
Božji kruh.

Janez Krstnik je »prišel zaradi pričevanja, da bi pričeval o luči« (Jn 1,7).
Za Kristusa je pričeval s spokornim
življenjem in s skromnostjo, saj pravi
v evangeliju: »Jaz nisem vreden, da
bi mu odvezal jermen na sandali!« (Jn
1,27) in trdi, da on samo pripravlja
pot večjemu od sebe.
Sedaj smo mi na vrsti, da pričujemo.
Za številne današnje ljudi je Kristus
meglena in oddaljena osebnost, zato
potrebuje pričevalcev, ljudi, ki bodo
živeli po njegovem nauku. Samo po

pričevalcih bo mogoče prepoznati
Kristusov obraz. Besede današnjega
evangelija imajo prav: »Med vami
stoji on, ki ga ne poznate«. Kristus še
vedno potrebuje pričevalcev, ki ga
bodo naredili razpoznavnega drugim
ljudem.
Janez Krstnik je naročal: »Zravnajte
Gospodovo pot« (Jn 1,23). Res je, da
Bog prihaja k nam, a se mu moramo
tudi mi bližati, sicer se naše poti nikoli ne bodo srečale. Vedno moramo
negovati pot, ki vodi do Gospoda. Če
po poti nihče ne hodi, se zaraste in
težko se kdo odloči zanjo. Če dolgo
nihče ne hodi, se ob njej naseli strupenjad in bali se bomo iti po njej.
Naša pot do Boga vodi tudi po molitvi, zakramentih in dobrih delih. Če
je ne ubiramo, se zaraste in ob njej
se naselijo nevarne divje živali. Težko
se bomo zopet odpravili po njej.

mož sprejel katoliško vero, toda on se
ni želel krstiti. Kmalu po poroki se jima
je rodil otrok. Ne dolgo zatem so Kitajsko zajeli politični pretresi. Mož je
bil s številnimi drugimi izobraženci
odpeljan na prisilno delo. Ženo, ki je
ves dan morala trdo delati v bolnišnici, zvečer pa se posvečala sinu, je
ločitev zelo prizadela. Vrh tega so
oblasti pritiskale nanjo, naj se loči
od moža ter se odpove svoji veri. Če
bi to storila, bi napredovala v službi
in tudi drugače. Ona pa je vse te ponudbe vztrajno odbijala. Vsak večer,
ko se je vrnila iz službe, sta s sinom
kleče molila, naj jima Bog podeli moč,
da bi vzdržala preganjanje.
Proti koncu sedemdesetih prejšnjega
stoletja je zvedela veselo novico, da bo
njen mož skupaj z drugimi političnimi
zaporniki izpuščen. Ko je prišel srečni
dan, sta se s sinom odpravila na železniško postajo, da bi pričakala moža.
Bila sta edina družinska člana, ki sta
čakala vračajočega zapornika. Druge
žene niso vzdržale pritiska in težavne
odsotnosti mož. Moža sta ženin pogum
in zvestoba tako ganila, da je sprejel
krščansko vero.

Adventni čas je nova priložnost, da
to pot očistimo in obnovimo. In kako
je molitev povezana s pričevanjem?
Kdor ne moli, ne more pričevati. Stik
z Bogom v molitvi, maši in zakramentih nas mora voditi v to, da bomo z
življenjem pričevali za Kristusa. Po- Ta žena je z življenjem pričevala za
nižno molimo, da bi zmogli pričevati Kristusa podobno, kot je pričeval Janez
za Kristusa.
Krstnik v današnjem evangeliju. Ni
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem silila moža, naj sprejme vero, ni mu
postavljala pogojev. Samo živela je
Neki duhovnik je svoje krščanstvo in ga živela za ceno
pripovedoval o sta- žrtve! Moža niso prepričale njene berejšem zakonskem sede, prepričala so ga njena dejanja,
paru, ki ga je spoznal na Kitajskem. njena ljubezen. Njeno življenje je bilo
Oba sta bila zdravnika. Ona je bila najboljša pridiga.
katoličanka, on pa ne. Želela je, da bi

B. Rustja, Zgodbe s semeni upanja)

14. 12. – 21. 12.

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.

PONEDELJEK * Antonija, Krizina in druge drinske mučenke
15. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za + Anico in Stanka KOŠEC

… za + Marjana TERBOVC

TOREK * Adelajda (Adela), kraljica * Ado, škof

* maš.: Jože R., Jože K.

DEVETDNEVNICA

16. 12. 2014 POLZELA 17.00 … za + Marijo, Andreja KUMER, Marijo SLOKAR
za + Antona LEŠNIKA (obl.) in Martino
* maš.: Jože B., Jože K.

SREDA * Janez de Matha, redovni ustanovitelj
17 12. 2014

POLZELA 7.00 … za + Janka RAZBORNIKA (1. obl.)
… za + Vinka KOMPANA

ČETRTEK * Vunibald, opat * Galijan (Gacijan), misijonar

DEVETDNEVNICA
* maš.: Jože B., Jože K.

DEVETDNEVNICA

18. 12. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + Angelo in Franca TOMINŠEK ter sorodnike
POLZELA 17.00 … za + Karla VASLETA (obl.) in Alojzijo
… za + Marijo BLAGOTINŠEK
* maš.: Jože B., Jože K.
po maši: molitev za duhovne poklice

PETEK * Urban V., papež * Anastazij, papež

DEVETDNEVNICA

19. 12. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + Jožeta MEKLAVA, vse MEKLAVOVE, BRŠEKOVE
POLZELA 17.00 … za + Tanjo TERGLAV VARGA in Avgusta TERGLAV

… za + Ano DOMINKOVIČ
* maš.: Jože B., Jože K.
po maši: molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA *

Vincencij Romano, duhovnik * Dominik, opat

20. 12. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za
… za
POLZELA 17.00 … za
za

+
+
+
+

DEVETDNEVNICA

Ivano BUKOVEC in vse ŠTOBARJEVE
Mileno BLAGOTINŠEK
* maš.: Jože B., Jože K.
Leopolda in Frančiško HRIBERNIK
Jožeta in Štefanijo KAČ
* maš.: Jože R., Jože K.

NEDELJA * 4. ADVENTNA * Peter Kanizij, duh., c.u.

DEVETDNEVNICA

21. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Friderika ZABUKOVNIK
POLZELA 10.30 … za + Rozalijo (obl.) in vse CIBERLOVE

… za + Angelo ULAGA

* maš.: Jože B., Jože K.

OBVESTILA - VABILA

LUČ MIRU

V nedeljo, 21. decembra bomo skavti
stega Prebold-Polzela 1 pri sv. mašah
delili plamen Luči miru iz Betlehema.
Kot vsako leto se bodo zbirali prostovoljni prispevki za dobrodelni namen za izboljšanje kakovosti življenja
otrokom in mladostnikom, ki živijo v
materialni stiski in potrebujejo pomoč.
V času devetdnevnice bo vsak
Vaš dar bo podarjen projektu Botrstvo
dan, pred mašo in po potrebi
oz. za skavte našega stega, ki potrebutudi po njej, spovedovanje!
jejo pomoč pri financiranju skavtskih
Pridi, Gospod, da bo božič v aktivnosti.
hiši mojega življenja. Pridi s
KULTURA
čudežem svojega miru in za
vedno ostani pri meni.
Danes, v nedeljo, 14. decembra, bo v
Domu krajanov Andraž prireditev z
V četrtek, 18. decembra po sv. maši bo
naslovom: »Urica ljudskih melodij in
na Polzeli molitev za duhovne poklice.
napevov«. Organizatorji pravijo: »PoV petek po maši bodo imeli andraški jemo in igramo iz veselja do pesmi in
ministranti redne ministrantske vaje. zato, ker se močno zavedamo svojih
Pred prazniki naj poskrbijo tudi za korenin.«
čistost in urejenost haljic.
Vokalna skupina »Draž« bo v nedeljo,
Ta teden, v torek, z večerno sv. mašo,
bomo pričeli božično devetdnevnico.
»Kralja, ki prihaja, pridite molimo!«
'O' antifone ga imenujejo: Modrost,
Gospod Voditelj, korenina Jesejeva,
ključ Davidov, Vzhajajoči, Kralj narodov, Emanuel. Radi prihajajte!

V petek po večerni maši bo na Polzeli 21. decembra ob 15. uri v Domu krajamolitev, slavljenje pred Najsvetejšim. nov Andraž priredila Božični koncert.
V nedeljo, 21. decembra so k Tradicionalni Božično novoletni konmaši ob 10.30 vabljeni letošnji cert v župnijski cerkvi na Polzeli bo
'abrahamovci'. V tem jubilejnem letu v četrtek, 25. decembra ob 18. uri.
so gotovo imeli osebna praznovanja, NAROČNINE 2015
s tem srečanjem pa želimo vsi skupaj
Ognjišče …………………………… 28,50 €
izreči zahvalo še Bogu. Pridite!
Družina ………………………….... 93,60 €
Zakonci jubilanti, ki ste se udeležili Magnificat ……………………….. 55,80 €
slovesnosti obhajanja porok v cerkvi, Prijatelj …………………………… 11,70 €
oglasite se in dvignite fotografije, ki Misijonska obzorja …………….. 9,00 €
so nastale ob tej priliki.
Cerkveni glasbenik ………….. 35,40 €
Beseda med nami …………….. 20,40 €
SKRB ZA CERKEV
Božje okolje ………………….….. 26,40 €
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Cerkev danes ….......................... 35,40 €
Andraž: Jelen, Andraž 6; Jelen, Andraž Communio ……………………….. 34,00 €
6/a; Jelen, Andraž 6/b. Polzela: O. vas. Mohorjeva zbirka ……………… 45,00 €

