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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Jaz vas krščujem z vodo,
da bi se spokorili;
ta pa, ki pride za menoj,
je močnejši od mene
in jaz nisem vreden,
da bi mu obuvalo sezul;
on vas bo krstil s
Svetim Duhom in z ognjem.
(Mt 3,11)

Dobri Jezus, pomagaj mi razširiti tvoj
prijetni vonj povsod, kamorkoli grem.
Preplavi mojo dušo s svojim Duhom
in življenjem. Povsem prepoji in
prevzemi vse moje bitje, da bo moje
življenje izžarevalo tvoje življenje.
Sij skozme in bodi tako v meni, da bo
vsaka duša, s katero bom prišel v stik,
čutila tvojo navzočnost v moji duši.
Dovoli jim, da pogledajo navzgor
in naj ne vidijo več mene,
ampak le Jezusa!
Bodi z menoj in tedaj
bom začel sijati,
kakor siješ ti.
Naj sijem tako,
da bom luč drugim.
Po: H. Newman

V evangeliju nam »adventni pridigar«
Janez Krstnik kliče: »Spreobrnite se,
kajti približalo se je Božje kraljestvo!«
(Mt 3,2) Njegov klic k spreobrnjenju
je vedno aktualen, zlasti v adventu,
vendar se grška beseda za spreobrnjenje (metanoia) »etimološko nanaša
na spremembo uma, spremembo
načina mišljenja. Pomeni zavzeti
drugačno stališče, videti resničnost
z novimi očmi« (Tomaš Špidlik).
Spreobrnjenje je središče preroških
pridig, ne samo učenja Janeza Krstnika. Spremeniti (spreobrniti) moramo
svoje mišljenje, v skladu z njim pa nato
svoje življenje. Človek je poklican, da

vnovič pretehta, katere vrednote vlaOBOGATI MOJE SRCE
dajo v njegovem življenju in katere
Obogati moje srce s svojo
krojijo njegove odločitve. Adventni
prisotnostjo, Gospod,
čas je nova priložnost, da bi 'prečistili'
spremeni ga v svoje bivališče!
svoj razum in svoj pogled na svet.
Ti si gost, ki ga pričakujem,
Spreobrniti se pomeni videti resnič- prijatelj, ki naj bi ostal pri meni.
nost z novimi očmi, zato pomeni Tebi, ki bi moral bivati v palači,
postaviti Boga v središče in ne imeti v lahko ponudim le revno utico.
središču lastnega jaza ter svojih Toda svoje bivališče bogatim
podob o Bogu. Pomeni spremeniti s hrepenenjem in pričakovanjem.
način razmišljanja o Bogu in svoj In razsvetlila ga bo nebeška svetloba.
način odnosa z njim in se odvrniti Moje bivališče postaja katedrala,
od idej, ki smo si jih sami ustvarili, moje srce tabernakelj.
k njemu, kakršen se razodeva. Tako Obogati moje srce s svojo
Janez Krstnik v evangeliju poziva fa- prisotnostjo, Gospod,
rizeje, naj si ne domišljajo, da imajo spremeni ga v svoje bivališče.
Abrahama za očeta, ampak naj se Amen.
Youcat – molitvenik za mlade
pripravijo, da bodo sprejeli novo razodetje, ki bo prišlo v Jezusu Kristusu.
Spreobrnjenje tako v tem smislu
pomeni, da si nekako nadenemo
»Kristusova očala« in skoznje gledamo na svet, dogodke in na ljudi.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

SVETI ZAKON

Kako bi mogel opisati srečo zakona,
ki ga Cerkev združuje?
Kakšen jarem: dva verujoča,
združena v enem upanju,
v eni želji,
v eni obliki življenja,
v enem služenju.
Nikakršne ločenosti v duhu,
nikakršne v mesu,
temveč zares dva v eneme mesu.
Kjer je meso eno, je en tudi duh.
(Tertulijan)

ZNAMENJA PRI MAŠI

Blagoslov
Duhovnikov pozdrav
»Gospod z vami« in blagoslov, ki ga ob posebnih
priložnostih lahko obogati s slovesnejšim besedilom, pospremi vernike
v vsakdanje življenje. Okrepljeni s sv.
evharistijo in blagoslovom bomo
zmogli tudi svojo osebno pot skozi
razne preizkušnje, ki nam jih prinaša
vsakdanje življenje.
Vsak blagoslov razodeva dobroto
Boga, ki je vir vsega dobrega. Zato se
kristjani lahko blagoslavljamo tudi
med seboj: starši otroke, zakonci med
seboj, prijatelji prijatelje. Blagoslavljamo lahko tudi v svojem srcu, še
zlasti takrat, ko je okrog nas veliko
trpljenja, grešnosti, nemira.

04. 12. – 11. 12.

NEDELJA
1

* 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.

PONEDELJEK * 5. 12. 2016

* Saba (Sava), opat, puščavnik * Krispina

POLZELA 7.00 … za + Ivanko VODOVNIK in vse VODOVNIKOVE

TOREK * 6. 12. 2016
POLZELA 15.30 …
POLZELA 17.00 …
…
…

za
za
za
za

* Nikolaj (Miklavž), škof * Apolinarij Tržaški
+ Martina BALUHA (pogrebna)
+ Martina TAJNŠKA (obl.) in družino TAJNŠEK
2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo
+ Katico CVETKO (8. dan)
* m.: J.K., M.G., S.P.

SREDA * 7. 12. 2016

* Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj
POLZELA 7.00 … za + za Pavla TURNŠKA
… za zdravje
* maš.: J.K., J.V.

ČETRTEK * 8. 12. 2016
ANDRAŽ 16.00 …
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…

* Brezmadežno spočetje Device Marije

za člane Marijine kongregacije slovenskih d. in b.
adoracija pred Najsvetejšim
za + Ano in Franca ZAVRŠNIKA
za + Jožeta VESELIČA (30. dan)
* maš.: J.K., Š.D.

PETEK * 9. 12. 2016

* Peter Fourier, redovni ust. * Valerija, mučenka
POLZELA 17.00 … za + Jakoba ŠTRUKLJA
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 10. 12. 2016
POLZELA 17.00 …
…
…
…

NEDELJA

*

za
za
za
za

+
+
+
+

* Loretska Mati Božja * Evlalija, devica, mučenka
Mateja (Mata) ZMRZLAKA
Stanislava ROMIHA
Branka KOČEVARJA
Cvetko DEDIČ
* maš.: J.K., M.G., J.V., S.P.

11. 12. 2016 * 3. ADVENTNA * Damaz I., papež

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
…
…
POLZELA 10.30 …
…
…
VIMPERK 15.00 …

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Antona SATLERJA (obl.) in vse LESKOVŠEKOVE
+ Maksa, Frančiško in Branko ZABUKOVNIK
+ Alojzijo DREV (1. obl.), vse KOŠKOVE
* J.K., S.P., J.V.
+ Ivana (obl.) in Jožefo ter Ivanko ROJŠEK
+ Karla KUNSTEKA (obl.)
+ Marjana NÓVAKA
* maš.: J.K., S.P., M.G.
+ Marijo, Jožefo, Heleno ter Silva in Franca OŽIRJA

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 4. decembra, ob 10.30, bo
najprej v župnijski cerkvi na Polzeli,
potem pa v prostorih pod njo, srečanje letošnjih 'abrahamovcev'. Vabilo
velja za vse iz občine Polzela.
Miklavž bo tudi letos obiskal otroke v
župnijah Andraž in Polzela. To se bo
zgodilo v ponedeljek, 5. decembra:
v Andražu ob 16. uri, na Polzeli ob
17. uri. Hvala vsem, ki pripravljate
program, pomagate Miklavžu pri
pripravi daril in podpirate projekt s
finančno pomočjo.
V četrtek, 8. decembra, po večerni
maši, bo srečanje zakonske skupine.
V soboto, 10. decembra, imate lepo
priložnost za kvalitetno pripravo na
božič. Upokojeni ljubljanski nadškof
msgr. mag. Alojzij Uran bo imel pri
sv. Jožefu v Celju duhovno obnovo v
duhu Vincencijeve karizme in zlasti
njegovih kreposti. Od 9.30 do 13. ure.
Priložnost za spoved. Prijave!
Prihodnjo nedeljo, 11. decembra, bo
pri maši ob 10.30 med nami g. Janez
Bračun. Bogu se bomo zahvalili za
njegovih 90 let, ki jih bo dopolnil 10.
decembra. Čestitamo!
Prihodnjo nedeljo, 11. decembra, bo
ob godu sv. Miklavža, zavetnika cerkve, maša na Vimperku. Ob 15. uri.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Vodovnik, Andraž 51, Sitar,
Andraž 50, Praprotnik, Andraž 51/a.
Polzela: Polzela II.

NAŠA MOLITEV 2016

DECEMBER
Splošni: Da bi bilo pohujšanje otrok - vojakov
izbrisano s sveta.
Misijonski: Da bi evropski narodi ponovno odkrili lepoto,
dobroto in resnico evangelija, ki v
življenje prinaša veselje in upanje.
Slovenski: Da bi božič sprejemali
predvsem kot praznik naše vere in
duhovnega veselja zaradi učlovečenja
Božjega Sina.
MOLITEV ZA MLADE

Škofijski odbor za mladino obvešča,
da bo adventna molitev za mlade v
petek, 9. decembra, ob 20. uri pri sv.
Danijelu v Celju. Pred Najsvetejšim
in ob duhovni glasbi in petju bo priložnost za umiritev in molitveno
srečanje z živim Bogom, prav tako
bo to lepa možnost za sveto spoved
pred prazniki. Po molitvi bo druženje
v stolno-opatijskem župnišču.
FOTOGRAFIJE

Zakonci jubilanti, ki so se v soboto,
oz. v nedeljo udeležili blagoslova in
srečanja, naj pridejo po fotografije!
NAROČNINE 2017

Ognjišče ………………………..… 30,90 €
Družina …………………….…... 98,80 €
Prijatelj …………………….....… 11,70 €
Misijonska obzorja ……….….. 9,00 €
Mohorjeva zbirka ………....… 46,00 €
Mohorjev koledar ………..… 17,50 €
Pratika 2017 ............................... 5,50 €
Marijanski koledar 2016 ....... 2.50 €

