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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In stopil je k njej in ji rekel:
»Zdrava, milosti polna,
Gospod je s teboj!«
Pri teh besedah se je
prestrašila in je razmišljala,
kaj naj ta pozdrav pomeni.
Angel ji je rekel:
»Ne boj se, Marija, zakaj
milost si našla pri Bogu.
Glej, spočela boš in
rodila sina, ki mu
daj ime Jezus.
Ta bo velik in
Sin Najvišjega;
Gospod Bog mu bo dal
prestol njegovega
očeta Davida in bo vladal
v Jakobovi hiši vekomaj
in njegovemu kraljestvu
ne bo konca.«
( Lk 1, 28-33)

iz
puščavske suše,
odžejani v
tvoji ljubezni.
.

Pri Marijinem poklicu vidimo: ko Bog
človeka pokliče in mu zaupa nalogo
ali poslanstvo, mu da tudi milost in
moč, da bo zaupano nalogo izpolnil.
Seveda pa tega ne smemo razumeti
ozko, nekako tako, da Bog pomaga
samo tistim, ki jih kliče v svojo posebno službo (duhovništvo, redovništvo).
Ne, milost in moč daje vsakemu človeku, ko ga pokliče za poslanstvo, na
primer zakoncema, ko se poročita,
pa tudi, ko je njun zakon preizkušan,
ko se jima rodi prizadet otrok ali otrok
sploh ne moreta imeti. Bog nam stoji
ob strani tudi, ko nas zadene poslan-

stvo preizkušnje, bolezni, nenadne
izgube ljubljene osebe, osamljenost,
veliko razočaranje … Da Bog misli
resno in da vse skupaj ni prevara, da
Mariji znamenje: »Glej, tudi tvoja sorodnica Elizabeta je spočela in rodila
sina v starosti; in to je šesti mesec
njej, ki so jo imeli za nerodovitno.
Bogu namreč ni nič nemogoče« (Lk
1,36). To znamenje bo zagotovilo
tudi Mariji: če je Bog zmogel izvesti
svoj načrt z Elizabeto, ga bo zmogel
tudi s teboj. Pogum!
Seveda pa mora poklicani, če hoče
izpolniti zaupano nalogo in začutiti
Božjo bližino, imeti pogum, prej stopiti v osebni stik z Bogom. Marija Boga
tako posluša in upošteva, da se mu
da popolnoma na voljo: »Glej, dekla
sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji
besedi!« (Lk 1,38) Tako se Marijin
»da« zgodi v »kontekstu ljubezni«,
v ozračju bližine in prijateljstva z
Bogom. Ko Marija spozna, da Bog
računa z njo, da jo upošteva, skratka,
da jo ljubi, lahko v moči te ljubljenosti sprejme njegov načrt.
Prosimo Gospoda, da bi nas prevzela
njegova ljubezen in bi v moči te ljubljenosti sprejeli poslanstvo, ki nam
ga je zaupal, ter pri tem čutili blagodejnost njegove bližine.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Otrok je dar bratom, sestram,
staršem, vsej družini.
Njegovo življenje postane dar
za same darovalce življenja.
(sv. Janez Pavel II.)

JASLICE

Božičnega praznika si
ne moremo predstavljati brez jaslic. Navadno predstavljajo prizor Kristusovega
rojstva v panoramski pokrajini s premakljivi figurami. Prve jaslice segajo
v drugo polovico 16. stoletja. Najprej
so jih postavljali po cerkvah, od tam
pa so prišel v domove. Pri nas so bile
splošno razširjene že sredi 19. stol.
Jaslice so v božičnem času, ki po starem običaju traja do svečnice, srce
doma. Ob njih se zbira družina, da
moli in poje.
Podobe Jezusa, Marije in Jožefa nam
brez besed pripovedujejo o Božji ljubezni do nas, pa tudi o ljubezni, ki
vlada v Sveti družini. Pastirji nas s
svojo preprostostjo vabijo, naj tudi
mi sprejmemo novorojeno dete in
ga iskreno počastimo. Ovce, zelenje
in cvetje so del narave, ki je sprejela
Odrešenika in se mu poklonila na
svoj način. Naj nam vse to pomaga,
da ne pozabimo, da je Bog postal človek, da bi mi postali Božji.
Zahvaljen, Gospod, za pastirske
poljane, ki so ti dale zavetje
pod ponjavo svetlih zvezd.
Naj nam repatica kaže smer,
da ne bi nikoli zgrešili.
Imenujemo te Beseda, po kateri je
vse nastalo, mi pa, pogreznjeni v
molk, ne znamo slišati tvojega
glasu. Radi bi bili kakor Janez,
ki je pričeval o tebi, a nam
primanjkuje moči.
Blagoslovi nas.
(Berta Golob)

21. 12. – 28. 12.

PONEDELJEK * Frančiška K. Cabrini, redovna ustanov.

DEVETDNEVNICA

22. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za + družini ANDOBCA in HORJAK
… za + Kristino NOVAK (8. dan)
* maš.: Jože R., Jože K.

TOREK * Janez Kancij, duhovnik * Ivo, škof

DEVETDNEVNICA

23. 12. 2014 POLZELA 15.30 … za + Heleno RIZMAL (pogrebna)
POLZELA 17.00 … za + Branka MIKLAUŽINA (30. dan)

… za + Marjana JANŽOVNIKA
… za + Angelo KRIŽNIK
* maš.: Jože B., Janez B., Jože K.

SREDA * Adam in Eva, prastarši * Irmina (Hermina), devica
24 12. 2014

SVETI
VEČER

DEVETDNEVNICA

POLZELA 20.00 … za + Mihaela KOTNIKA
ANDRAŽ 22.00 … za + Andreja, Cilko KOREN, Marjano, Rudolfa CEVZAR
POLZELA 24.00 … za + Slavi in Antona PLANINŠEC, vse BAJHTOVE
… v zahvalo
* maš.: Jože R., Jože K.
G.OLJKA 24.00 … po namenu romarjev

ČETRTEK *

BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO * Evgenija, muč

25. 12. 2014 ANDRAŽ 9.00 … za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK

BOŽIČ

PETEK *

… za
POLZELA 10.30 … za
… za
ŠENEK 10.30 … za

+ Jožico in Srečka PIŽORN
* m.: Jože B., Jože K.
+ Jelico TERGLAV, 2 Petra, vse ŠPRONGOVE
+ Ivanko, Nežo ČEDE, Štefana VEBER * J.B., L.S.
žive in rajne polzelske in andraške farane

Štefan, diakon, prvi mučenec * Dan samostojnosti

26. 12. 2014 ANDRAŽ 9.00 … za + Štefana in Heleno BRUNŠEK
POLZELA 10.30 … za + Minko in Ladka KOŠEC ter Janka KOTNIKA

… za + Marka MEKLAVA in VASLETOVE
… za + Milana VASLETA in starše
… za + Štefana OKORNA
* Jože B., Janez B., Jože K. Lovro S.

SOBOTA *

Janez, apostol, evangelist * Fabiola, spokornica

27. 12. 2014 ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana, Marijo ANCLIN, Ivana DRAKSLERJA

… za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

+
+
+
+

Ivana JELENA - JANEZA
* maš.: Jože B., Jože K.
Stanislava RIBIČA (1. obl.)
Antona, Marijo CIZEJ, Jožeta ZBIČAJNIKA
Ivico LAVRIN, Anico SEMERNIK,
Silvo KUNDIH, ŠTOROVE * Jože R., Janez B., Jože K.

NEDELJA * SVETA DRUŽINA * Nedolžni otroci, mučenci
28. 12. 2014 POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Andreja, Jožeta, Ljudmilo BREZOVNIK

… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za

srečo in zdravje
* maš.: Jože B., Jože K.
+ Franca (obl.) in Silva OŽIRJA
+ Ivana in Marijo CVENK (obl.)
+ Janeza ŽGANKA in starše * Jože B., Janez B., Lovro S.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 21. decembra so k maši
ob 10.30 vabljeni letošnji 'abrahamovci'. Čestitamo. Vse dobro!
To nedeljo, 21. decembra bodo skavti
stega Prebold-Polzela 1 pri sv. mašah
delili plamen Luči miru iz Betlehema.
Vaš dar bo podarjen projektu Botrstvo
oz. skavtom, ki potrebujejo pomoč pri
financiranju skavtskih aktivnosti.

KOLEDOVANJE

Na Polzeli bo letošnje koledovanje v
petek, 26. decembra. Ob 10.30 bo blagoslov kolednikov, od 12.00 dalje pa že
obiski. Družine (hiše), ki so v preteklih
letih že bile obiskane, so na seznamu
in se jim ni treba ponovno prijavljati,
kdor pa želi blagoslov kolednikov prvič,
naj čim prej sporoči v župnišče!
KONCERTI

V ponedeljek in torek bo še božična Vokalna skupina »Draž« bo v nedeljo,
devetdnevnica. Pridite!
21. decembra ob 15. uri v Domu krajaNa božični večer oz. noč bodo maše nov Andraž priredila Božični koncert.
po naslednjem razporedu: 20.00 na Tradicionalni Božično novoletni konPolzeli, 22.00 v Andražu, polnočnici cert v župnijski cerkvi na Polzeli bo
pa na Polzeli in na Gori Oljki. Lepo v četrtek, 25. decembra ob 18. uri.
prosimo za zbranost, red in mir!
JASLICE

V petek, 26. decembra, na god sv.
»Jaslice savinjske doline«, razstava odŠtefana bo blagoslov soli in vode.
prta do 1. januarja 2015 v gasilskem
V soboto, 27. decembra, na god sv. domu v Drešinji vasi. Dogovori za ogled:
Janeza bo po tradiciji blagoslov vina. 031 230 021.
Družinski blagoslov jaslic:
Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in
previdnosti smo postali
družina. Nocoj se tega še
posebej veselimo in smo
srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te,
bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj
nas spominjajo rojstva tvojega Sina.
Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo
in slavimo zdaj in vekomaj. Amen.
SKRB ZA CERKEV

Božična skrivnost v Jami Pekel; 25. in
26. decembra od 15. do 18. ure (17.30).
Dogajanje tudi pred jamo.
Na hribčku pod cerkvijo Sv. Jedrt nad
Gotovljami, unikatne jaslice, silhuete
naravne velikosti. Osvetljene: 21. decembra ob 18.00; 24. decembra od 18.00
do 23.00; 25., 26., 27. decembra od 18.00
do 21.00. Vabljeni!
Žive jaslice v Dol Suhi, v neposredni
bližini gostišča Atelšek. Predstavi: v četrtek, 25. decembra ob 17.00 in 18.30.

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. NAROČNINE 2015
Andraž: Čretnik, Andraž 51; Čretnik, Ognjišče …………………………… 28,50 €
Andraž 53/b; Oder, Andraž 53/a. Družina ………………………….... 93,60 €
Polzela: Orova vas.
Prijatelj …………………………… 11,70 €

