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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In Jezus jim je odgovoril:
»Pojdite in sporočite
Janezu, kar slišite in vidite:
slepi spregledujejo
in hromi hodijo,
gobavi se očiščujejo
in gluhi dobivajo sluh,
mrtvi se obujajo in ubogim
se blagovest oznanja;
in blagor mu,
kdor se nad menoj ne
spotakne.«
(Mt 11,4-6)

O Jezus, sprejemam te z vso vero in
upanjem svojega duha, z vso ljubeznijo,
ki jo premore moje ubogo srce.
Najvišji! Vsemogočni!
Očisti mojo dušo madeža,
prežari jo z vso milostjo,
da bo hrepenela le po tebi
in v tebi ljubila vse brate in sestre.
Glej, vse, kar si
položil v moje srce,
je in ostane za
vedno le tvoje.
Daj, da obrodi
obilen sad
po tvoji sveti volji.

Janez Krstnik v današnjem evangeliju
doživlja stisko. Ob sebi nima učencev
in ljudje se več ne zatekajo k njemu,
ampak je zaprt v ječi. Ve, da ne more
pričakovati nič dobrega. Krstnik je
oznanjal Odrešenika, mu pripravljal
pot, sedaj pa ga v ječi mučijo bistvena
vprašanja. Zato si postavlja temeljno
vprašanje: je ta, »ki mora priti« (Mt
11,3), pravi? Podobne trenutke krize
poznamo tudi iz življenja svetnikov,
ko so doživljali skušnjave o smislu
življenja, se pravi o bistvenih stvareh
človeškega bivanja. Mučila jih je skušnjava, da njihovo delo nima pravega
pomena, pogosto pa se jim je zdelo,

da se jim Bog ne odziva. Poznali so
'temno noč' Božje odsotnosti in puščavo njegovega molka. Vendar velja,
da bo moral vsakdo, kdor se odpravi
na pot za Gospodom, vedno pričakovati kakšno presenečenje: Bog ne
bo tak, kakršnega mi pričakujemo,
zato Boga srečamo samo v ponižni
veri, in ko se mu prepustimo, da se
nam bliža po poteh, ki si jih ne moremo niti zamišljati.
Janez Krstnik je največji 'med rojenimi od žená', pravi sam Jezus. Zakaj?
Tudi zato, ker postavlja vprašanje:
»Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?« Ne želi si ustvariti
svoje podobe Boga in ne želi si izoblikovati svojega malika, ampak
ostaja odprt. Poslušen je Drugemu.
Prav njegova izkušnja nam pove, da
Boga ni mogoče opisati ali »ujeti« v
naš miselni koncept, ampak se vedno
»izmuzne« našim opisom. Bog je večji
od našega koncepta in neskončno
presega našo misel.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

KRŠČANSKA DRUŽINA

Krščanska družina mora biti Cerkev
v malem. Vsi krščanski člani družine
so povabljeni, da se med seboj
utrjujejo v veri in drug drugega
prekašajo v vnemi za Boga. Moliti
morajo eden za drugega ter drug z
drugim, da bi izpolnili dela ljubezni
do bližnjega.
(KKC 2226–2227)

ADVENTNI ČAS

Adventni čas nas vabi,
da potrpežljivo odstiramo in iščemo pravo podobo Boga:
»Potrpite tudi vi; utrdite svoja srca«.
Janez Krstnik je potrpežljiv in ponižen ter sprejme podobo Boga, kakršen
je, in ne, kakršnega si je on zamislil.
Prosimo Gospoda, da bi ga sprejeli
takega, kakršen je, in ga pričakovali
v iskreni ponižnosti.
Verovati pomeni: vse življenje
vzdržati Božjo nedoumljivost.
(Tomaž Akvinski)

NEKAJ NAM MANJKA

Samo eno nam manjka,
eno, ki je vse:
da bi bolj zaupali življenju kot imetju,
bolj soncu kot lastnim lučem,
bolj Bogu kot lastnim močem.
(p. Pavle Jakop)

ZNAMENJA PRI MAŠI

Odslovitev
Ko nas duhovnik odslovi,
odhajamo vsak v svojo vsakdanjo
resničnost. To se zgodi le nekaj trenutkov za tem, ko smo prejeli sveto
obhajilo, Jezusovo telo. Po odslovitvi
odhajamo med naše bližnje, da bi
mi njim postali »obhajilo«, da bi jim
prinesli Jezusa Kristusa in s tem mir,
tolažbo, gotovost, veselje…
Sklepni obred nam želi ob koncu najsvetejše daritve še enkrat položiti
na srce Jezusove besede: »Vi ste luč
sveta, vi ste sol zemlje.«

11. 12. – 18. 12.

NEDELJA

* 11. 12. 2016 * 3. ADVENTNA * Damaz I., papež
POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Antona SATLERJA (obl.) in vse LESKOVŠEKOVE
… za + Maksa, Frančiško in Branko ZABUKOVNIK
… za + Alojzijo DREV (1. obl.), vse KOŠKOVE
* J.K., S.P., J.V.
POLZELA 10.30 … za + Ivana (obl.) in Jožefo ter Ivanko ROJŠEK
… za + Karla KUNSTEKA (obl.)
… za + Marjana NÓVAKA
* maš.: J.K., S.P., M.G.
VIMPERK 15.00 … za + Marijo, Jožefo, Heleno ter Silva in Franca OŽIRJA

PONEDELJEK * 12. 12. 2016

* Devica Marija iz Guadalupe

POLZELA 7.00 … za + Marijo in rodbino PODLUNŠEK

TOREK * 13. 12. 2016
POLZELA 17.00 …
…
…
…
ANDRAŽ 18.00 …

za
za
za
za
za

* Lucija, devica, mučenka * Otilija, opatinja
+ Martina BALUHA (7. dan)
+ Marijo LUKNER in Alojza
+ Antona in Martino LEŠNIK
srečen porod
* m.: J.K., M.G., S.P., J.V.
+ Marijo ČRETNIK (30. dan)

SREDA * 14. 12. 2016

* Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
POLZELA 7.00 … za + Marijo in Stanka ml. NOVAKA

ČETRTEK * 15. 12. 2016
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …
…
…

* Antonija, Krizina in druge drinjske muč.

adoracija pred Najsvetejšim
za + Marjana TRBOVCA, Anico, Stanka KOŠECA
za + Marijo in Andreja KUMERJA
za + Rozalijo KUGONIČ (30. dan)
* maš.: J.K., Š.D., M.G.

PETEK * 16. 12. 2016

* Adelajda, kraljica
* BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
POLZELA 17.00 … za + Kristino NOVAK in dvojne starše
… za + Ano in Filipa BELOGLAVCA
… za + Ano DOMINKOVIČ
* maš.: J.K., S.P., M.G.

SOBOTA * 17. 12. 2016

* Janez de Matha, r.u. * BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
POLZELA 17.00 … za + Ljudmilo FIŠER in vse ŠTAHLOVE
… za + Jožeta in Štefanijo KAČ
… za + Vinka in Erno SMOLE
* maš.: J.K., M.G., S.P.

NEDELJA

*

18. 12. 2016 * 4. ADVENTNA * BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

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

za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Ivanko BUKOVEC in vse ŠTOBARJEVE
+ Ivanko, Antona OGRAJENŠKA, GRMOVŠEKOVE,
+ Franca ŽAVSKI (obl.) in Marijo
SREDENŠEKOVE
+ Ivanko SKAZA (30. dan)
* maš.: J.K., S.P., Š.D., M.G.
+ Ivana BLATNIKA in sorodnike
+ Avgusta PLASKANA
* maš.: J.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 11. decembra, bo pri maši
ob 10.30 med nami g. Janez Bračun.
Bogu se bomo zahvalili za njegovih
90 let, ki jih je dopolnil 10. decembra.
Čestitamo in želimo vse najboljše!
Gospod Janez Bračun
si je za svoje duhovniško geslo izbral stavek:
»Čisto srce, o Bog, mi
ustvari in pravega duha v meni obnovi.«
To nedeljo, 11. decembra, bo ob godu
sv. Miklavža, zavetnika cerkve, maša
tudi na Vimperku. Ob 15. uri.
V ponedeljek, 12. decembra, ob 18.
uri bo v župnišču na Polzeli redna
seja Župnijskega pastoralnega sveta.
V torek, 13. decembra, bo v Andražu,
pri Tomažičnik, blagoslov in odprtje
obnovljene ceste. Ob 15. uri.
V sredo, 14. decembra, bo v Domu sv.
Jožefa v Celju, predbožično srečanje
sodelavcev Karitas. Ob 17. uri.
V petek, 16. decembra, bo začetek letošnje božične devetdnevnice. Kralja,
ki prihaja, pridite molimo!
V nedeljo, 18. decembra, bo za spovedovanje na razpolago tuj duhovnik.
Prihodnjo nedeljo, 18. decembra, bo
krščena Maša O., Polzela.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Ožir, Dobrič 2, Blagotinšek,
Dobrič 6. Polzela: Polzela II.

LUČ MIRU 2016

Tudi letos bomo skavtinje
in skavti 26. leto zapored
v našo sredo prinesli betlehemsko
Luč miru. Plamen Luči oznanja veselo
sporočilo miru, povezanosti med
narodi, sprejemanje različnosti. Prav
v današnjem razburkanem svetu je
to sporočilo pomembno ne samo
prejeti, temveč ga tudi živeti. Letos
bomo zbrana sredstva namenili za
financiranje skavtskih aktivnosti
socialno šibkejših članov našega
gibanja in nakupu dotrajane opreme.
Plamen, ki je prepotoval dolgo pot
od Betlehema, preko Dunaja in Ptuja
vse do naših krajev, bomo uradno
sprejeli v nedeljo pri vseh sv. mašah.
GLASBENI DOGODEK

To nedeljo, 11. decembra, ob 15. uri, bo
v Domu krajanov Andraž prireditev z
naslovom: Urica ljudskih melodij in
napevov. Vabljeni!
SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM

POLZELA:
Ponedeljek, 12. dec., od 13.00 do 15. 00.
Torek, 13. decembra, od 16.00 do 17. 00.
Sreda, 14. decembra, od 6.30 do 7.00.
Četrtek, 15. decem., od 16.15. do 17.00.
Petek, 16. decembra, od 13.00 do 17. 00.
Sobota, 17. decem., od 16.00 do 17.00.
Nedelja, 18. decem., od 6.30 do 8.00.
Nedelja, 18. dec., od 10.15 do 11.30.
ANDRAŽ:
Torek, 13. decem., od 13.00 do 13.30.
Četrtek, 15. decem., od 13.30 do 16.00.
Nedelja, 18. decem., od 8.30 do 10.00.

