Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
29. november
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
In takrat bodo videli Sina
človekovega priti na oblaku
z veliko močjo in slavo.
Ko pa se bo
to začelo goditi, se ozrite
kvišku in vzdignite glave;
zakaj vaše odrešenje
se približuje.«
(Lk 21, 27-28)

Združeni s teboj se počutimo varne
kljub stiski med narodi, kljub zmedi
časa. Naročaš nam, naj molimo,
da ubežimo najhujšemu in zagledamo
tvoje obličje, preden se zamenjata
nebo in zemlja. Evharistični kruh
nam daje moči za doživljanje adventa,
da bi v pričakovanju učlovečenja božje
Besede znali prisluhniti
njenemu sporočilu.
Brez tebe bi
Zgubili smer in
zgrešili cilj.
Zahvaljen za to,
da nas sprejemaš,
hraniš in varuješ.
sprejmi nas v
svoje kraljestvo.
Berta Golob

Stiska, bolečina in negotovost so del
življenja vsakega človeka. V našem
času tudi hitenje, stresi, živčnost, neurejeni in trpeči odnosi. V evangeliju
Jezus opisuje še težje trenutke stiske,
ko se bodo »nebeške sile majale« in
ko bodo ljudje »ginili od strahu«. Resnost teh evangeljskih besed zlasti
občutimo takrat, ko trpimo ali ko
vidimo nepravilnosti ter krivice v
družbi in nas je strah za svojo prihodnost, prihodnost drugih, zlasti
otrok. »Nas hoče torej še Kristus
prestrašiti, ko obljublja še večjo
stisko in strah, celo propad celega

vesolja?« se bo kdo nejevoljno vprašal.
Ravno nasprotno! Kljub temu da bo
med narodi velika stiska in bodo nastopili hudi časi, se tistim, ki zaupajo
v Boga, ni treba bati. Ko se bodo
dogajale najstrašnejše stvari, se
spomnimo Kristusovega naročila:
»Vzravnajte se in dvignite glave,
kajti vaše odrešenje se približuje.«
Bog tistih, ki zaupajo vanj, tudi v
največji nesreči ne bo zapustil. Da
bi pa prepoznali Gospoda, ki nevsiljivo vstopa v naše življenje, moramo
biti čuječi: »Varujte se pa, da vam srca
ne bodo obtežena s požrešnostjo in
pijanostjo in z življenjskimi skrbmi ...«
Bog vstopa v naše življenje in nam
želi biti blizu ter nam želi pomagati
v naših preizkušnjah, mi pa ga lahko
spregledamo, če se zanimamo za druge
stvari. Zato nam Cerkev priporoča,
da gremo »prihajajočemu Gospodu
naproti z dobrimi deli« (kakor beremo
v mašni prošnji).

KARITAS

Slovenska karitas letos
obeležuje 25 - letnico
svojega obstoja, saj jo
je Slovenska škofovska
konferenca, pod vodstvom in na pobudo
tedanjega nadškofa Alojzija Šuštarja,
ustanovila 1. maja 1990. V naslednjih
mesecih so bile ustanovljene še škofijske
Karitas, in sicer v Ljubljani, Mariboru
in Kopru ter številne župnijske Karitas.
Odtlej sodelavci Karitas nesebično pomagajo vsem pomoči potrebnim tako
na domačih tleh kot tudi v tujini. Danes
v mreži Karitas deluje 459 organizacij,
v katerih 10.000 prostovoljcev vsako
leto opravi več kot pol milijona prostovoljnih ur za ljudi v stiski.
Karitas je zagotovo najbolj prepoznavna po razdeljevanju materialne pomoči,
saj je v zadnjih desetih letih razdelila
več kot 25 mio kg hrane. Vrednost pomoči v hrani, higienskih pripomočkih,
kurjavi, plačilu položnic in ob naravnih
nesrečah pa je v zadnjih desetih letih
presegla
49 mio €. V zadnjih letih je
Gospod nas v stiski ne bo zapustil. Če
pomoči deležnih več kot 20.000 družin
živimo iz vere, nam bo vedno, tudi ob
oz. več kot 100.000 ogroženih oseb.
hudi preizkušnji in zadnji uri, vlival
mir ter dajal upanje. To je veselo Kris- Karitas je svoje poslanstvo skozi vsa
tusovo oznanilo, ki nam ga Cerkev leta doslej gradila tudi na zahtevnejši
strokovni in socialno varstveni pomoči
namenja v začetku adventnega časa.
ljudem z roba, ki vključuje nastanitev
Prosimo Gospoda, da mu bomo šli in celovito oskrbo. Poleg šestih matenaproti z molitvijo in dobrimi deli, rinskih domov, ima danes še osem
se varovali razuzdanosti in nepotreb- terapevtskih skupnosti za odvisnike,
nih skrbi ter bomo čuječi, da bomo iz potreb ljudi z roba so nastali programi za pomoč brezdomcem, prva
zmogli v negotovosti, stiski in preizambulanta, dnevni centri in zavetišče,
kušnji začutiti nadvse ljubečo Božjo skupnosti za alkoholike in programi
bližino.
za oskrbo žrtev trgovine z ljudmi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Povzeto po: www.karitas.si

30. 11. – 06. 12.

PONEDELJEK * 30. 11. 2015 * Andrej, apostol * Friderik, eremit
POLZELA 7.00 …
…
…
ANDRAŽ 17.00 …

TOREK * 1. 12. 2015

za
za
za
za

+
+
+
+

Andreja in Rozalijo KORBER
Viktorja KRAŠOVCA (1. obl.)
Antona MEŠIČA
* maš.:
Andreja KUŽNIKA

J.K., od. J.B., M.G.

* Edmund Campion. Mučenec Marija Klementina

POLZELA 17.00 … za + Marjana ŠKOBERNETA in Ano
… za + Marijo KAČ (30. dan)
… za + Mirka PAVIČA
* maš.:

J.K., od. J.B., M.G.

SREDA * 2. 12. 2015 * Bibijana, mučenka * Janez Ruysbroek, duhovnik
POLZELA

7.00 … za + Ivana in Terezijo KOLŠEK
… za srečno zadnjo uro

* maš.: J.K., od. J.V.

ČETRTEK * 3. 12. 2015
PRVI

POLZELA 17.00 …
…
…
…

PETEK * 4. 12. 2015
PRVI

ANDRAŽ
ANDRAŽ
POLZELA
POLZELA

POLZELA

15.30
16.00
16.45
17.15

…
…
…
…
…
…
18.00 …

* Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol * Sofonija
za + Zinko in Milana TERGLAVA, ŠPRONGOVE
za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL, Franca ČEBINA
za + Frančiško in Antona TEVŽIČA
* J.K., od. J.R., J.V.
po maši molitev za duhovne poklice in blagoslov
* Janez Damaščan, duhovnik, c.u. * Barbara, muč.

češčenje Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim
v čast Srcu Jezusovemu
češčenje Srca Jezusovega in blagoslov z Najsvetejšim
za + Boštjana MASTNAKA (obl.)
za + Stanislava ROMIHA (obl.)
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., od. J.R., J.V.
molitev, slavljenje pred Najsvetejšim (za družine)

SOBOTA * 5. 12. 2015
PRVA

* Saba (Sava), opat, puščavnik * Krispina

POLZELA 7.00 … za + Ivanko VODOVNIK, vse VODOVNIKOVE
ANDRAŽ 14.30 … za rudarje (rudarska maša)
ANDRAŽ 16.00 … v čast Srcu Marijinemu (molitev izročitve Mariji)
… po maši: miklavževanje za otroke (v cerkvi)
POLZELA 17.00 … miklavževanje (v župnijski cerkvi)

NEDELJA * 6. 12. 2015
PRVA

* 2. ADVENTNA * Nikolaj (Miklavž), škof

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Zofijo KLEMENČIČ, Oskarja, Naniko JEŽOVNIK
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK (obl.)
… za + Mileno BLAGOTINŠEK
* maš.: L.S., J.K., od. J.V.
POLZELA 10.30 … za + Marijo, Kristino, Karla in Martina TAJNŠKA
… za + Marijo, Jožefo in Heleno OŽIR
… za + Karla KUNSTEKA in starše
… za + Marjana NÔVAKA (obl.)
* maš.: J.K., od. J.V., J.R., Š.D.
VIMPERK 15.00 … v dober namen za družine in otroke

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 29. novembra bomo s sv.
mašo ob 9. uri v Andražu počastili
župnijskega zavetnika sv. Andreja.
Maševal bo p. dr. Metod Benedik.
V ponedeljek, 30. novembra po maši,
ki se bo pričela ob 17. uri, bo sestanek
članov ŽPS Andraž.
V sredo, 2. decembra bodo duhovniki
celjskega naddekanata imeli duhovno
obnovo in srečanje s škofom, zato bo
župnijska pisarna zaprta.

APOSTOLAT MOLITVE

DECEMBER
Splošni: Da bi vsi izkusili
usmiljenje Boga, ki nam
vedno velikodušno odpušča.
Misijonski: Da bi družine, še posebej
tiste, ki trpijo, v Jezusovem rojstvu
odkrile znamenje upanja.
Slovenski: Da bi kljub vsemu hudemu, ki je v nas, okrog nas in po svetu,
zaupali v Božjo Previdnost, ki nas vodi.

V soboto, 5. decembra ne bo večerne
maše. Prestavljena bo na 7. uro zjutraj.
V soboto, 5. decembra ob 9. uri bo v
Škofijskem domu v Vrbju duhovna
obnova za sodelavce Karitas, župnijske gospodinje in pomočnike, izredne
delilce obhajila in druge župnijske sodelavce. Lepa priprava na Božič.

Odklikaj na spletno stran Pridi.com,
Facebook, Youtube, poišči #deliJezusa
in si oglej kratek filmček. Cel advent.

1. adventno nedeljo se k nebeškemu
Očetu obračamo s skupno prošnjo,
da bi vlival moči vsem sodelavcem,
V soboto, 5. decembra bo 'sv. Miklavž' ki se nesebično vključujejo v delo
hodil tudi po naših koncih. Ob 16. uri Karitas in po vseh nas širil Ljubezen
bo prišel k maši v Andraž, ob 17. uri do ljudi, ki so je najbolj potrebni.
pa ga bomo pričakali na Polzeli.
KULTURA
V nedeljo, 6. decembra so na Polzelo To nedeljo, 29. novembra ob 15. uri bo
k maši ob 10.30 lepo vabljeni letošnji v žalski župnijski cerkvi revija CPZ
'abrahamovci'. Po maši bo srečanje. dekanije Žalec. Poslušalci vabljeni!.
AKTUALNO

V župnijski pisarni na Polzeli je sv.
Z novim cerkvenim letom začenjam Miklavž odprl posebno pisarno in se
spodbujati, da rojstne in krstne dneve veseli obiska staršev otrok in drugih
ter godove obhajate z obiskom maše. sorodnikov. Že v naprej hvala!
V Kulturnem domu na Polzeli bo v
SKRB ZA CERKEV
nedeljo, 6. decembra, ob 19. uri Večer
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. večno zelenih melodij. Izvajal jih bo
Andraž: Jevšnik, Dobrič 11, Krajnc- Matjaž Jeršič. Gostje koncerta bodo
Rebernik, Dobrič 3, Drobež, Dobrič 7. MePZ Oljka, Vrtec Polzela, OŠ Polzela,
plesalca Maša in Jan, Magic Wladimir.
Polzela: Orova vas.

