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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Odgovoril jim je:
»Kdor ima dve suknji,
naj eno podarí tistemu,
ki je nima; in kdor ima jedi,
naj ravna enako.«
Ker pa je ljudstvo živelo
v pričakovanju in so vsi
v srcu mislili o Janezu,
ali ni morda on Kristus,
je Janez vsem govoril:
»Jaz vas krščujem z vodo,
pride pa močnejši od mene
in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal jermen
njegovega obuvala:
on vas bo krstil s
Svetim Duhom in z ognjem.
(Lk 3, 11.15-16)

Vse prihaja iz tvoje roke,
tvoja darežljivost
je brezmejna.
Četudi kdaj
odmakneš
svojo dlan,
nikoli ne
odtegneš
blagoslova.

»Saj ste duhovnik, a ne? Da ne bo
nesporazumov – verujem v Kristusa,
ki je kozmična energija, ki tudi nam
daje pozitivno energijo, a zapovedi,
ki jih oznanjate, se mi zdijo odveč!«
mi je hitela dopovedovati gospa, ki
sem jo prvič srečal. Zanjo in za marsikaterega našega sodobnika je Kristus
kozmična energija ali neki lik iz zgodovine, ki pa v ničemer ne zavezuje
njihovega življenja. Zanje ni oseba,
ki bi vplivala na njihove življenjske
odločitve. Čisto drugače pa ravnajo
ljudje v evangeliju tretje adventne
nedelje, ko hodijo k Janezu Krstniku
in ga sprašujejo: »Kaj naj storimo?«

(Lk3,10). Spokornik jim je odgovarjal,
kako morajo živeti, ko se pripravljajo
na Mesijev prihod. Kristus je tako
prevzel Janeza Krstnika, da je obiskovalcem razlagal, kako naj se pripravijo
na Odrešenikov prihod. Kristusa ne
zožuje na megleno predstavo, ki jo
pogosto srečamo med današnjimi
ljudmi (pozitivna energija ali silnice,
sentimentalna podoba »sladkega
Jezusa«), ampak ga predstavi kot
osebo. Do energij je človek lahko
brezbrižen, do osebe pa ne.
Janez ima Kristusa za neskončno
večjega od sebe in govori, da mu ni
vreden odvezati jermenov njegovih
sandal. V njem vidi osebo, ki do zadnjega vlakna zaznamuje njegovo
življenje. Postavlja nas pred odločilno
izbiro, saj oznanja, da prihaja Kristus
na zemljo z ognjem, ki bo prečistil
človeštvo in naše namene. Ne prenese
polovičarstva: ne moremo biti s Kristusom in njegovim nasprotnikom
obenem.
Ko človek prizna Kristusa za osebo,
za večjega od sebe in za Odrešenika,
ni več nevtralen ali brezbrižen. Kristus
ga bo zaznamoval in bo drugače živel.
Če gospa, ki sem jo prej omenil (in
številni naši sodobniki), noče slišati
za Kristusove zapovedi, je tako zato,
ker ga ni priznala kot osebo in ne kot
Odrešenika. Bolj kot bomo Boga priznali in ljubili, bolj si bomo prizadevali,
da bi izpolnili vsako njegovo naročilo.
Njegova bližina bo v naše srce prinesla navdušujoč ogenj. Pa ne samo
ognja, tudi veselje.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

MOLITEV ZA DRUŽINE

Sveti Troedini Bog,
ti si Ljubezen.
Slavimo te in hvalimo,
ker si ustvaril družino,
da se tvoja ljubezen
po njej uresničuje in razširja.
V času, ko se želi
razvrednotiti družino,
materinstvo in očetovstvo,
se milostno ozri na nas,
da bomo uresničevali
tvoj načrt Ljubezni.
Prosimo te, da bi se kristjani
z molitvijo, zgledom in javno besedo
pogumno zavzeli za vrednoto družine
ter jo posredovali našim mladim.
Naše družine,
naš narod in naše voditelje
izročamo v varstvo Matere Marije,
svetega Jožefa
in drugih zavetnikov družine.
Stvarnik družine,
sprejmi naše prošnje in jih usliši
po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Marija, Kraljica družine,
prosi za nas!
Čim bolj se bližamo
božičnim praznikom, tem več
mora biti v meni svete tišine,
nestrpnega pričakovanja,
nenehne prošnje: Posveti me,
Gospod, s svojo navzočnostjo.
(Franc Sodja)

13. 12. – 20. 12.

NEDELJA * 13. 12. 2015
POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
… za
POLZELA 10.30 … za

* 3. ADVENTNA * Lucija, d. m. * Otilija

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Maksa, Frančiško, Branko ZABUKOVNIK
+ Franca ŽAVSKI (obl.) in Marijo
+ Martina UMBREHTA
* maš.: J.B., od. J.V., M.G.
+ Ivana ŽGANKA

PONEDELJEK * 14. 12. 2015 * Janez od Križa, duhovnik, c. učitelj
POLZELA 7.00 … za + Ivana ROJŠKA (obl.) ter Jožefo in Ivanko

TOREK * 15. 12. 2015

* Antonija, Krizina in druge drinske mučenke

ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

+
+
+
+

Antona SATLERJA (8. dan)
Marjana TERBOVCA (obl.), Anico, Stanka KOŠECA
Marijo in Andreja KUMERJA
Kristino NOVAK (1. obl.)
* maš.: J.K., od. J.V., M.G.

SREDA * 16. 12. 2015 * Adelajda (Adela), kraljica * Ado, škof
7.00 … v dober namen za mlado družino
… za + Otilijo PARAŠUH

POLZELA

* devetdnevnica
* maš.: J.K., od. J.V.

ČETRTEK * 17. 12. 2015

* Lazar iz Betanije * Janez de Matha * devetdnevnica
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Ano BELOGLAVC (obl.) in Filipa
… za + Fani TEVŽIČ in Antona
* maš.: J.K., od. J.V.
… po maši molitev za duhovne poklice

PETEK * 18. 12. 2015

* Vunibald, opat * Gacijan, misijonar

* devetdnevnica

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivano in Antona OGRAJENŠKA
POLZELA 17.00 … za + Antona LEŠNIKA (obl.) in Martino
… za + Karla in Alojzijo VASLE (obl.)
* maš.:

SOBOTA * 19. 12. 2015
ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

NEDELJA

*

+
+
+
+

* Urban V., papež * Anastazij, papež

J.K., od. J.V.

* devetdnevnica

Ivanko BUKOVEC in vse ŠTOBARJEVE
Avgusta TERGLAVA (obl.), Tanjo TERGLAV VARGA
Ano DOMINKOVIČ
Berto HRIBERNIK
* maš.: J.K., od. J.V., M.G.

20. 12. 2015 * 4. ADVENTNA * Vincencij R. * devetdnevnica

POLZELA 7.00 … za
ANDRAŽ 9.00 … za
… za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Antonijo in Janeza DROBEŽA
+ Rudolfa PODPEČANA
* maš.: J.K., od. J.V.
+ Cvetka RAKUNA (obl.) in ostale RAKUNOVE
+ Marijo in Ivana CVENKA (obl.)
+ Jožeta in Štefanijo KAČ
+ Heleno RIZMAL (1. obl.)
* m.: J.K., od. J.V., M.G., J.R.

OBVESTILA - VABILA

V nedeljo, 13. decembra bo na Polzeli
po drugi maši (okr. 11.15) v učilnici
pod cerkvijo razgovor o referendumski problematiki. Vodila ga bo oseba,
ki vsebino Družinskega zakonika
dobro pozna. Vabljeni!
V treh cerkvah škofije
Celje bodo danes simbolično postavljena »Sveta
vrata«. Vsa bo slovesno
odprl škof dr. Stanislav
Lipovšek: v baziliki Lurške Matere Božje v Brestanici ob 10. uri; v Baziliki Matere
božje v Petrovčah ob 15. uri, v celjski
stolnici sv. Danijela ob 18. uri
V sredo, 16. decembra se bo pričela
božična devetdnevnica. »Kralja, ki
prihaja, pridite, molimo!«.
V sredo, 16. decembra, ob 18. uri bo
na Polzeli sestanek za starše veroučencev 1., 2., 3. in 4. razreda.
V četrtek, 17. decembra, ob 18. uri bo
na Polzeli sestanek za starše veroučencev 5., 6., 7., 8. in 9. razreda.
DRUGO

Zakonci jubilanti, ki sta se 21. novembra udeležili slovesnosti v cerkvi na
Polzeli, pridite po fotografije, ki so
nastale ob tej priložnosti.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Hriberšek, Andraž 105/a,
Peternel, Andraž 107, Kužnik, Andraž
87/d. Polzela: Orova vas.

Se je tudi tebi že zgodilo, da je prišel
božični večer in si v tistem trenutku
pomislil, kdaj je šel advent mimo tebe?
Naj bo letošnji božič drugačen, naj bo
letošnji advent res čas pričakovanja,
naj bo to čas priprave na prihod Odrešenika. Kako? Povsem enostavno. V
času od 29. novembra do 25. decembra
si vzemi 3 minutke na dan, odklikaj
na spletno stran Pridi.com, Facebook
ali Youtube, poišči #deliJezusa in si
oglej kratek filmček. Vsak dan te bo
nagovoril eden bolj ali manj znani Slovenec, ki bo s teboj delil svojo izkušnjo
vere v Jezusa in te ob tem povabil, da
razmisliš ter pričuješ o svoji veri!
#deliJezusa lahko spremljaš tudi na
televiziji Exodus, vsak adventni dan
ob 7:00, 13:00, 19:00, 1:00.
NAROČNINE 2016

Ognjišče ………………………..… 29,70 €
Družina …………………….…... 96,20 €
Najst …………..........................… 23,40 €
Magnificat ………………….…... 55,80 €
Prijatelj …………………….....… 11,70 €
Misijonska obzorja ……….….. 9,00 €
Cerkveni glasbenik ……....... 35,40 €
Vzgoja ……....................………… 18.80 €
Beseda med nami ……….….. 20,40 €
Božje okolje ……………......….. 26,40 €
Cerkev danes …....................... 35,40 €
Communio ………………….….. 34,00 €
Mohorjeva zbirka ………....… 46,00 €
Mohorjev koledar ………..… 17,50 €
Naša luč ………………..........… 26,95 €
Pratika 2016 ............................... 5,50 €
Marijanski koledar 2016 ....... 2.00 €

