Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
27. november

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Čujte torej, ker ne veste,
katero uro
pride vaš Gospod.
To pa vedite,
da bi hišni gospodar,
ko bi vedel, ob kateri uri
pride tat, čul in bi ne pustil
spodkopati svoje hiše.
Zato bodite
tudi vi pripravljeni;
zakaj ob uri, ko ne mislite,
bo prišel Sin človekov.
(Mt 24,42-44)

Hvala, Prihajajoči,
da nam omenjaš Noetove čase.
Tudi nam grozi, da nas odplavi;
nevarno klokotajo vode naših pregreh.
Hvala, Prihajajoči, za opomin,
saj res ne vemo ne ure ne dneva.
Sveto obhajilo nam je spodbuda,
da se bomo hranili s Kruhom Življenja.
Ne bodo nas premamili
užitki sveta.
Čuječi bomo
pred tatovi
svetih skrivnosti.
Hvala, Prihajajoči.
B. Golob, Zahvala za Božji kruhu

Jezus nas v evangeliju prve adventne
nedelje opominja in poudari, naj bomo
pripravljeni, kajti ko ne pričakujemo,
ter ko v človeku in v razmerah najmanj mislimo, bo prišel Sin človekov
in nas obiskal.
Tudi nam se Bog približuje v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjem delu
in rednih obveznostih, v enoličnih
opravilih in dnevnih dolžnostih, v
redni molitvi in v ljubezni do bližnjih.
Pavel govori, da je pomembno, da
vero živimo sredi vsakdanjega življenja: »Živimo pošteno, ne v požrešnosti in popivanju, ne v prepirljivosti in
v nevoščljivosti. Pač pa si oblecite
Gospoda Jezusa Kristusa«.

Bog prihaja k nam nevsiljivo in tiho,
brez hrupa, v bližnjem in sredi vsakdanjih opravil. Ljudje običajno pričakujejo Odrešenika v izrednih dogodkih
ali v izrednih doživetjih. Na to nevarnost opozarja tudi Jezus v evangeliju,
ko navede dneve v času Noeta. Še
malo časa pred potopom so ljudje
živeli brezskrbno in niso »ničesar
slutili«. Pogubilo jih je napačno prepričanje, da bo Bog prišel v izjemnih
dogodkih in doživetjih, ter se niso
spreobrnili. Podobno napačno prepričanje lahko opažamo pri dveh
vrstah ljudi. Prvi hlastajo po posebnih
doživetjih, zanemarjajo pa srečanje z
Bogom v vsakdanjih opravilih. Drugi
trdijo, da bodo verjeli v Boga, če bodo
videli kakšen velik čudež ali kakšen
nenavaden dogodek. Žal pa se ne prvi
ne drugi ne spreobrnejo, ker teh dogodkov noče biti ali pa jih oni nočejo
videti.
Kristus nas zato vabi, naj bomo budni
in naj odkrivamo Božjo navzočnost
v vsakdanjosti. V glavni mašni prošnji
prosimo, da bi 'prihajajočemu Kristusu
šli naproti z dobrimi deli'.
Danes sklepamo teden Karitas. Izrazimo svojo vero v Kristusa tako, da
mu bomo šli tudi mi naproti z dobrimi
deli.

ODREŠENIK JE MED VAMI

V nekem samostanu stvari
nišo šle, kot bi bilo treba. V
bratih ni bilo navdušenja in
svojih dolžnosti niso opravljali vestno, molili pa površno. Mladi
se niso več odločali za redovno življenje. Nedaleč od samostana je živel
puščavnik. Živel je sam, veliko je molil
in ljudje so govorili o njem, da je pravi
svetnik. Predstojnik samostana se je
zato odpravil k njemu, da bi se z njim
pogovoril. Potem ko mu je opat razložil težave v samostanu, mu je sveti
mož svetoval: »Reci bratom v samostanu, da med vami živi Odrešenik!«
Opat ni mogel verjeti povedanemu,
a komaj se je vrnil v samostan, je sklical brate in jim povedal novico. Tudi
bratom je vzelo sapo. Od tega dne se
je življenje v samostanu spremenilo.
Vsakdo je bil z drugim prijazen in je
premagoval svojo hudobijo ter želel
biti ljubezniv do drugega, misleč, da
je morda njegov sobrat v samostanu
odrešenik. Kmalu je glas o krepostnem
življenju bratov šel naokoli in ljudje
so začeli prihajati k njim. Številni so
se odločili za življenje v samostanu.
Življenje se je vrnilo v samostan in
veselje je zavladalo med brati.

spremljevalec Grkov, ki so se hoteli
srečati z Jezusom. Ni znano, kje je z
Bil je ribič iz Kafarnauma, mučeništvom zapečatil svoje življenje,
brat Simona Petra. Jezus ju najverjetneje v Ahaji. Njegove relikje poklical, ko sta ribarila v vije so iz Partrasa prenesli v Carigrad
Tiberijskem jezeru, z besedami: Hodi- leta 357, potem pa v Amalfi. Njegovo
ta za menoj in naredil vaju bom za glavo so 1462 prenesli v Rim. Papež
ribiča ljudi! Večkrat je omenjen v Pavel VI. jo je vrnil Grkom. Sv. Andrej
evangelijih, pri pomnožitvi kruha, kot je zavetnik Rusije in Škotske.
SV. ANDREJ - 30. november

27. 11. – 04. 12.

NEDELJA
POLZELA
7.00

…

* 27. 11. 2016 * 1. ADVENTNA – KARITAS * Modest, Virgil
ANDRAŽ 9.00 … za + Antona ŽELEZNIKA in za zdravje v družini
… za + Andreja in Marijo VAŠL, vse ZAGORČNIKOVE
… za + Ivana in Marijo JELEN - JANEZOVA
… za + Andreja in Ano MEŠIČ
* maš.: škof M.P., J.K., S.P., Š.D.
POLZELA 10.30 … za + Branka MIKLAVŽINA (obl.)
… za + Jožeta JELENA, Edija in družino ŽGANK
… za + Avgusta JELENA (obl.) in Frančiško
… za + Janeza PENCLJA
* maš.: J.K., S.P., M.G., J.V.

PONEDELJEK * 28. 11. 2016

* Katarina Laboure, red. * Jakob iz Marke

POLZELA 7.00 … za + Štefana in Marijo URANJEK

TOREK * 29. 11. 2016

* Filomen, mučenec * Radbod (Radogost), škof
ANDRAŽ 16.00 … za + Ivanko SKAZA (8. dan)
POLZELA 17.00 … za + Marijo, Franca, Marjana GRADIČA, Marijo VOGA
… za + Franja POLAKA (8. dan)
* m.: J.K., S.P.

SREDA * 30. 11. 2016
POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 17.00 …
…

* Andrej, apostol * Friderik, eremit
za + Andreja in Rozalijo KORBER
za + Ivana in Terezijo KOLŠEK
za + Andreja KUŽNIKA
v zahvalo za dobre ljudi

* maš.: J.K., J.V.
* maš.: J.K., S.P.

ČETRTEK * 1. 12. 2016
1

* Edmund Campion, muč. * Karel de Foucauld
ANDRAŽ 16.00 … za + Cirila PLEŠNIKA
POLZELA 17.00 … za + Frančiška ZUPANA

PETEK * 2. 12. 2016
1

ANDRAŽ 15.30 …
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…

* Bibijana (Vivijana), muč. * Kromacij, škof
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, blagoslov ... sv. maša
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Barbaro LORGER
/… v čast Srcu Jezusovemu
za + Fani in Antona TEVŽIČA
* maš.: J.K., Š.D., V.A.

SOBOTA * 3. 12. 2016
1

ANDRAŽ 15.00 …
POLZELA 17.00 …
…
…
ANDRAŽ 17.30 …

NEDELJA
1

* Frančišek Ksaver, duh., ap. * Sofonija, prerok
za rudarje (rudarska maša)
za + Stanka NOVAKA ml. in mamo Marijo
za 2 + Jožeta in Marijo VAŠL, Franca ČEBINA
za blagoslov v službi in božje varstvo * maš.: J.K., M.G., J.V.
v čast Marijinemu Srcu

* 4. 12. 2016 * 2. ADVENTNA * Janez Damaščan, duh., c.u.
POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ferda KRKA, mamo Marijo, Silva OŽIRJA
… za + Jakoba in Angelo REBERNIK (obl.)
… za + Silvo TRATNIK (1. obl.) in starše
* maš.: J.K., S.P., J.V.
POLZELA 10.30 … za + Antonijo, Ivana OŽIRJA, Angelo, Ivana TANJŠKA
… za + Boštjana MASTNAKA (obl.)
… za + Antona MEŠIČA
* maš.: J.K., S.P., M.G.

OBVESTILA - VABILA

MIKLAVŽEVANJE 2016

To nedeljo, 27. novembra, bo župnija
Sv. Andraža obhajala god svojega zavetnika. Slovesno sv. mašo ob 9. uri
bo daroval u. škof Metod Pirih.

Govori se, da namerava Miklavž tudi
letos obiskati otroke v župnijah Andraž in Polzela. Starši, oglasite se pri
župniku, oz. v zakristiji in povejte,
ali so se vaši otroci trudili za dobro.
To nedeljo, 27. novembra, bo
Pomoč bo dobrodošla (!). MiklavžeŽupnijska karitas Polzela pravanje je planirano za ponedeljek, 5.
znovala 25-letnico delovanja.
decembra: v Andražu ob 16. uri, na
Vsem, ki so kdaj sodelovali,
Polzeli ob 17. uri.
še posebej pa tistim, ki so zraven že
od samega začetka in vztrajajo, se iz 800 LET
srca zahvaljujemo, čestitamo in voščimo obilo dobre volje, razpoložljivosti To nedeljo, 27. novembra, slovenski
dominikanci praznujejo 800. letnico
tudi v prihodnje.
ustanovitve reda bratov pridigarjev.
To nedeljo, 27. novembra, končujemo Ob 10. uri bo v petrovški baziliki
teden Karitas. »V objemu dobrote«. slovesna sv. maša, ki jo bo daroval
Mašna nabirka bo oddana škofijski celjski škof dr. Stanislav Lipovšek.
Popoldan ob 15. uri bo tam kantata
in župnijski Karitas. Hvala!
»Blagoslovljena med ženami« in
Četrtek, petek in sobota v tem tednu svečana akademija. Lepo vabljeni vsi,
so 'prvi v mesecu'. Opravljene bodo ki želite praznovati z dominikanci!
pobožnosti v čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu ter molitev za duhovne MOLITEV ZA MLADE
poklice. Udeležite se katere!
Škofijski odbor za mladino obvešča,
V soboto, 3. decembra, dan pred go- da bo adventna molitev za mlade v
dom sv. Barbare, zavetnice rudarjev, petek, 9. decembra, ob 20. uri pri sv.
bo v župnijski cerkvi sv. Andreja v Danijelu v Celju. Pred Najsvetejšim
Andražu 'rudarska' maša. Ob 15. uri. in ob duhovni glasbi in petju bo priložnost za umiritev in molitveno
Prihodnjo nedeljo, 4. decembra, ob srečanje z živim Bogom, prav tako
10.30, bo najprej v župnijski cerkvi na bo to lepa možnost za sveto spoved
Polzeli, potem pa še v prostorih pod pred prazniki. Po molitvi bo druženje
njo, srečanje letošnjih 'abrahamovcev'. v stolno-opatijskem župnišču.
Vabilo velja za Andražane in Polzelane.
FOTOGRAFIJE
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Plaskan, Andraž 4, Šumljak,
Andraž 5, Bukovec, Andraž 1. Polzela:
Polzela II.

Zakonci jubilanti, ki so
se v soboto, oz. nedeljo
udeležili blagoslova in
srečanja, naj pridejo po
fotografije!

