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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko je Elizabeta slišala
Marijin pozdrav, je dete
v njenem telesu poskočilo;
in Elizabeta je bila
napolnjena s
Svetim Duhom in je z
močnim glasom vzkliknila:
»Blagoslovljêna ti
med ženami in
blagoslovljèn sad
tvojega telesa!
(Lk 1, 41-43)

... Od kod ta milost, da smemo biti
navzoči pri prepletanju nedoumljivih
skrivnosti? Z Marijo pojemo hvalnico
Vsemogočnemu, ki nam prihaja
naproti in nas teši v bridkostih in nam
izmiva rane, ranjen z našimi grehi,
blagrovan z našim kesanjem,
blagohoten in
odpuščajoč.
Ostani z nami,
Gospod,
spremi nas
in blagoslovi v
slapovih
Božje milosti.

Pozdrava Zdrava Marija ni izrekel
človek, ampak je prvi del molitve, ki
jo kristjani velikokrat ponavljamo
(rožni venec), izrekel ga je angel pri
oznanjenju: »Zdrava, milosti polna,
Gospod je s teboj« (Lk 1,28). Tem sledijo Elizabetine besede, ki jih beremo
v evangeliju: »Blagoslovljena ti med
ženami in blagoslovljen sad tvojega
telesa!« (Lk 1,42). Kot razlago temu
pozdravu dodajamo še besedo Jezus
ter se priporočamo z molitvijo Sveta
Marija. V kratkih besedah te molitve
so zbrani poglavitni nazivi Device Marije, ki jo v adventnem času še posebej

ne bom pozabil. Tako se spominjam
iskrene življenjske pripovedi mladega
fanta. Ni mu manjkalo kruha in ni pogrešal strehe nad glavo, vendar je bilo
njegovo življenje težko, polno trpljenja
in nerazumevanja v družini. Prav
zapleteni medsebojni odnosi so ga
napolnjevali z občutkom nemoči, da
bi se iztrgal iz začaranega kroga. GoElizabetinemu blagrovanju Marije, tovo pa ne bom pozabil konca njegove
ki je verovala in zato postala Božja pripovedi, ko je grenko dejal: »Sedaj
mati, se pridružuje še blagor, ki ga je veš vse skrivnosti mojega življenja.
neka žena v množici izrekla Jezusu: Kar sem ti povedal, me teži in zaradi
»Blagor telesu, ki te je nosilo!« (Lk vsega tega sem velikokrat žalosten
11,27), on pa ji je odvrnil z blagrom, v dno duše. Najbolj pa je žalostno,
ki velja Mariji in vsem nam: »Še bolj da tega trpljenja nihče ne razume
pa blagor tistim, ki Božjo besedo po- in mojih solz nihče ne vidi.«
slušajo in se po njej ravnajo« (Lk 11, Ne spominjam se več natanko, kaj sem
28). Večna Beseda je Božji Sin, ki ga mu takrat odgovoril, vem pa, da bi mu
Marija prinese na svet. Marija je zato danes rekel: »Ne, je Nekdo, ki vidi tvoje
podoba Cerkve in vsakega kristjana: solze. Je Nekdo, ki razume tvojo bov veri posluša Božjo besedo, jo sprejme lečino in je s teboj v tvoji žalosti in
in njeno telo jo »upodobi«. V veri se nemoči.« To je sporočilo božičnega
popolnoma podari Besedi, da bi se praznika in evangeljske pripovedi o
ta lahko utelesila, in tako iz Besede Jezusovem rojstvu?
naredi Podobo, ki postane vidna. Ko
Marija je Jezusa položila v jasli, kar
se bližamo prazniku Kristusovega
pomeni, da Kristus stopa v najbolj
rojstva, prosimo Gospoda, da bi tudi
temno plat našega življenja. Tam, kjer
mi po zgledu Marije, ki je verovala, nas najbolj teži, tam, kjer je naša žalost
v veri poslušali Božjo besedo in jo na najgloblja in zapuščenost največja, se
priprošnjo Božje Matere upodobili v rojeva Jezus. Na rano, ki nas najbolj
svojem življenju.
boli in skeli, nas Bog najnežneje poPo: B. Rustja, Tvoje obličje iščem ljublja. Kjer nas je razočaral nekdo, od
katerega smo to najmanj pričakovali,
se nam Bog najljubezniveje bliža. Zato
BOG V JASLIH
piše apostol Pavel učencu Titu: »RazoNAŠEGA ŽIVLJENJA
dela se je Božja milost, ki rešuje vse
So srečanja in pogovo- ljudi«(Tit 2,11). Da, razodela se je
ri, ki so se mi vtisnili Božja ljubezen, Božje razumevanje
globoko v srce in jih z našo človeško nemočjo.
častimo, ker je svetu rodila Odrešenika.
Zato ji Elizabeta vzklika v evangeliju:
»Blagor ji, ki je verovala!« (Lk 1,45).
V tem prvem evangeljskem blagru
teta Elizabeta hvali Marijino vero, saj
je Marija bila v veri poslušna, zato je
spočela in svetu prinesla Besedo,
Božjega Sina Jezusa Kristusa.

20. 12. – 27. 12.

NEDELJA * 20. 12. 2015
POLZELA
7.00
ANDRAŽ
9.00

POLZELA 10.30 …
…
…
…

za
za
za
za

+
+
+
+

* 4. ADVENTNA * Vincencij R. * devetdnevnica
Cvetka RAKUNA (obl.) in ostale RAKUNOVE
Marijo in Ivana CVENKA (obl.)
Jožeta in Štefanijo KAČ
Heleno RIZMAL (1. obl.)
* m.: L.S., od. J.V., M.G., J.R.

PONEDELJEK * 21. 12. 2015 * Peter Kanizij, duhovnik

* devetdnevnica

POLZELA 7.00 … za + Jožico VAŠL
ANDRAŽ 17.00 … za + Alojzijo DREV (8. dan)

TOREK * 22. 12. 2015

* Frančiška K. Cabrini, redovna ustan.

* devetdnevnica

POLZELA 17.00 … za + Rozalijo in vse + CIBERLOVE
… za + Heleno RIZMAL (obl.)

* maš.: J.K., od. J.V.

SREDA * 23. 12. 2015 * Adelajda (Adela), kraljica * Ado, škof

* devetdnevnica

7.00 … za + Jožefa RIBIČA

POLZELA

ČETRTEK * 24. 12. 2015
SVETI
VEČER

POLZELA 20.00 …
…
…
…
ANDRAŽ 22.00 …
POLZELA 24.00 …
G. OLJKA 24.00 …

* Adam in Eva, prastarši * Irmina (Hermina), devica
za + starše KOVAČIČ, Jožefo ŠKRUBEJ, Ivana ZUPANCA
za + Jožeta KRONOVŠKA
za + Mihaela KOTNIKA
za + JOŠOVČEVE
* maš.: J.K., od. J.V., M.G., J.B.
za + Andreja, Cilko KOREN, Marjano, Rudolfa CEVZAR
za + Bernardo ŠVAB in njene starše
v zahvalo za sveti zakon in družino

PETEK * 25. 12. 2015
BOŽIČ

* BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO

ANDRAŽ 9.00 … za + Srečka in Jožico PIŽORN
POLZELA 10.30 … za + Jelico TERGLAV (obl.), 2 Petra, vse ŠPRONGOVE
… za + Srečka BIZJAKA
* maš.: L.S., od. J.V.

SOBOTA * 26. 12. 2015
POLZELA 10.30 …
…
…
POLZELA 12.00 …
ANDRAŽ 17.00 …

NEDELJA

*

* Štefan, diakon, prvi mučenec * Dan samostojnosti

za + Milana VASLETA in starše
za + Štefko PLAZNIK
za + Štefana OKORNA
v zahvalo za 50 let zakona
za + Angelo TKAVC

* maš.: J.K., od. J.V., M.G.

27. 12. 2015 * SVETA DRUŽINA * Janez, apostol, evangelist

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

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Marijo, Ivana JELENA, Heleno, Štefana BRUNŠKA
+ Silva in Franca OŽIRJA
* maš.: J.K., od. J.V.
+ Minko in Ladka KOŠECA, Janka KOTNIKA
+ Dragico TURKUŠ in Vesno SIVEC
+ Antona-Zvonka FLORJANCA
+ Anžeta KOLENCA, vse KOLENČEVE
+ Ivana BLATNIKA in starše KOVAČ
+ Stanislava RIBIČA (obl.) * L.S., od. J.V., M.G., J.R., J.B., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 20. decembra bodo skavti
stega Prebold-Polzela 1 pri sv. mašah
delili plamen Luči miru iz Betlehema.
V ponedeljek, 21. decembra, ob 17.30
bo v Andražu sestanek staršev veroučencev vseh razredov (1-9).
V ponedeljek, torek in sredo bo še
božična devetdnevnica. Pridite!
V sredo, 23. decembra dopoldne in
popoldne bo obiskovanje bolnikov
po domovih in delitev zakramentov.
V sredo, 23. decembra, ob 18. uri bo v
Andražu otvoritev in blagoslovitev
prenovljene ceste, povezava Andraž
- Dobrič. Otvoritev bo pri kapeli v Hotunjah. Lepo vabljeni!

BOŽIČ

Vsak človek ima svoje
jasli, ki jih skriva in se
jih sramuje. Ob prazniku
Jezusovega rojstva pa se jih ne sramujmo, ker vemo, da nas v naši nemoči
in bolečini čaka neskončno ljubezniv
pogled Božjega Sina, ki nam govori,
kako nas ljubi in nas vabi, da tudi mi
storimo korak ljubeznivosti do njega.
Odkrijmo, kako nas ljubi Gospod in
kako smo ljubljeni ter ustvarjeni zato,
da ljubimo druge. Želim vam, da bi
to odkrili na letošnji božič, zato vam
voščim lepo in globoko praznovanje
Gospodovega rojstva.
(B.R.)
DVA BOŽIČNA KONCERTA

V petek, 25. dec.,
ob 18. uri bo v
cerkvi na Polzeli
koncert, ki ga bo
izvedel znameniti trio Eroika. Vstop
bo prost. Lepo vabljeni!

Na božični večer oz. noč bodo maše
po naslednjem razporedu: 20.00 na
Polzeli, 22.00 v Andražu, polnočnici
pa na Polzeli in na Gori Oljki. Lepo
prosimo za zbranost, red in mir!
V soboto, 26. decembra ob
V petek, 25. decembra, bosta maši ob 18. uri bo v andraški cerkvi
9.00 v Andražu in ob 10.30 na Polzeli. koncert: Cerkveni MePZ
Andraž, Andraški oktet, MePZ Andraž.
V soboto, 26. decembra, na god sv.
Štefana bo blagoslov soli in vode.
NAROČNINE 2016
Na Polzeli bo letošnje koledovanje v
soboto, 26. decembra. Kdor bi želel
blagoslov kolednikov prvič, na novo,
naj sporoči v župnišče!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jelen, Andraž 6, Jelen, Andraž
6/a, Jelen, Andraž 6/b. Polzela: Orova
vas.

December je čas, ko obnavljamo naročila verskega tiska, oz. se zanj na
novo odločamo. Sporočite željo!
Ognjišče ………………………..… 29,70 €
Družina …………………….…... 96,20 €
Mohorjeva zbirka ………....… 46,00 €
Prijatelj …………………….....… 11,70 €
Misijonska obzorja ……….….. 9,00 €
Najst …………..........................… 23,40 €
Magnificat ………………….…... 55,80 €
.

