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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ko pa je to premišljeval,
glej, se mu prikaže v spanju
Gospodov angel in pravi:
»Jožef, Davidov sin, ne boj se
vzeti k sebi Marijo, svojo ženo;
kar je namreč spočela,
je od Svetega Duha.
Rodila bo sina, ki mu daj
ime Jezus, zakaj on bo odrešil
svoje ljudstvo njegovih grehov.«
Vse to pa se je zgodilo,
da se je spolnilo, kar je bil
Gospod napovedal po preroku,
ki pravi: »Glej, devica bo
spočela in rodila sina,
ki se bo imenoval Emanuel,
kar pomeni: Bog z nami.«
(Mt 1,20-23)

Gospod, daj, da po Jožefovem zgledu
prisluhnemo tvojemu glasu
v tihoti svojega srca.
Naj začutimo, da smo tvoji
in da si ti vedno z nami.
Pomagaj nam, da bomo
na tvojo ljubezen
odgovarjali z
ljubeznijo do tebe,
sebe in bližnjih.

Ko pozorno poslušamo današnji evangelij, opazimo, da se je sv. Jožef znašel
pred popolnoma nerazumljivim dogodkom v katerem bi se upravičeno
spraševal, kako da se je to zgodilo
prav njemu! Doživlja, da ga je izdala
njegova zaročenka, ki jo je izredno
ljubil in od katere bi kaj takega najmanj pričakoval. In to se ni zgodilo
kakšnemu neverniku, ampak njemu,
ki je bil »pravičen« (Mt 1,19) in se je
trudil izpolnjevati Božje zapovedi.
Številni ljudje po hudih preizkušnjah
ne morejo več zaupati v Boga, ampak
se jih polotijo obup, žalost ali skriti
občutek razočaranja, da jih je Bog

»osleparil«. Tak »notranji črv«, ki
razjeda človeka, zna izredno težiti
ljudi, zato poglejmo, kako je v tej
preizkušnji ravnal Jožef.
Bil je nadvse poslušen Božjemu glasu
in pozoren na Božja znamenja. Bog
mu je spregovoril na nenavaden način – po sanjah, in mu ponudil rešitev.
Jožef je bil sposoben slišati Božje sporočilo, ker je bilo njegovo življenje v
temelju naravnano na Boga. Kolikokrat ljudje nismo sposobni slišati
Božjega sporočila, ker številni glasovi v našem življenju prevpijejo
glas Boga. Kako bi ga slišali, ko je
vse v življenju pomembnejše, kot
pa, da bi razbirali in presojali, kaj je
prav, kaj je dobro in kaj je Božje.
Današnji evangelij nosi močno sporočilo: Bog bo poslal Odrešenika, ki
pa bo prišel po človekovem sodelovanju, po sodelovanju Jožefa in Marije.
Zato tudi človek, ki se da v službo
Boga, postane prinašalec upanja. Pa
smo prinašalci upanja v današnjem
svetu? Naj bo to naš izziv za uresničitev v teh zadnjih dneh pred božičem.
Po: B. Rustja, Tvoje obličje
iščem

DOM - NAZARET

Naredite iz vašega doma
in iz vaše družine drugi
Nazaret, kjer vladajo ljubezen, mir,
veselje in edinost, kajti ljubezen se
začenja doma.
(sv. Mati Terezija)

SPOROČILA

... Želim ti, da bi tudi tebe
obiskal angel in ti osvetlil tvoje življenje. Zaupaj temu angelu
iz sanj. Pokazal ti bo, kako je s teboj.
Angel ti bo razkril tvojo resnico. Ta
ni vedno prijetna. Pogosto smo se
namreč poistovetili z našimi lastnimi
predstavami o sebi, da bi se izognili
resnici o sebi.
Vendar ti bo angel povedal tudi za
obljubo, ki je nad tvojim življenje.
Kaj Bog od tebe pričakuje. Sanje te
želijo opogumiti, da narediš korake,
ki te vodijo v živost, v ljubezen, v mir
in v svobodo.
Spodbujan si, da vstaneš in vzameš
življenje v svoje roke, ga oblikuješ
tako, kot ustreza tvojemu bistvu. Želim ti, da tako kot sv. Jožef zaupaš in
storiš to, k čemur te angel spodbuja
in v čemer ti daje oporo.
Po: A. Grün, Želim ti božičnega angela

BOG

Bog je tako velik,
da lahko postane majhen.
Bog je tako mogočen,
da se lahko naredi nemočnega
in se nam približa kot nemočno dete,
da ga moremo ljubiti.
(Benedikt XVI.)

MISEL

Naša sreča ni v veličini naših del,
temveč v veličini naše ljubezni.
(Johannes Tauler)

18. 12. – 25. 12.

NEDELJA

*

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

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

za
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
+ Agico TERGLAV (ob pogrebu)
* maš.: J.K., S.P., J.B.

PONEDELJEK * 19. 12. 2016

* Urban V.

* BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

POLZELA 7.00 … za + Avgusta TERGLAVA (obl.), Tanjo TERGLAV VARGA

TOREK * 20. 12. 2016

* Vincencij Romano

* BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

POLZELA 17.00 … za + Franja POLAKA (30. dan)

SREDA * 21. 12. 2016

* Peter Kanizij, c.u.

* BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

POLZELA 7.00 … za + Karola TRAUNERJA (7. dan)

ČETRTEK * 22. 12. 2016

* Frančiška K. C.

* BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

POLZELA 17.00 … za + Jožeta ŽELEZNIKA

PETEK * 23. 12. 2016

* Janez Kancij, duh.
* BOŽIČNA DEVETDNEVNICA
POLZELA 17.00 … za + Ivana VAJNCERLA
… za + Agico TERGLAV (8. dan)

SOBOTA * 24. 12. 2016

* Adam in Eva

* BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

POLZELA 11.00 … v zahvalo za 50 let svetega zakona (zlata poroka)
SVETI VEČER * Jezusovo rojstvo
POLZELA 20.00 … za + Avgusta LEŠNIKA, Martina, Marjeto GERM, PUŠNIKOVE
… za + Jožeta KRONOVŠKA, vse KRONOVŠKOVE
… za + Mihaela KOTNIKA
… za + Jožeta JOŠOVCA
* maš.: J.K., M.G., S.P., Š.D.
ANDRAŽ 22.00 … za + Cilko in Andreja KORENA, Rudolfa CEVZARJA
POLZELA 24.00 … za + Bernardo ŠVAB in njene starše
… za zdravje
* maš.: J.K., J.B.
G. OLJKA 24.00 … za + dr. Janeza CUKJATIJA

NEDELJA

*

25. 12. 2016 * BOŽIČ

ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
Š ENEK 15.O0 …

za
za
za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Jožico in Srečka PIŽORNA
* maš.: J.K., M.G.
+ Jelico TERGLAV (obl.), 2 Petra, vse ŠPRONGOVE
+ Rozalijo (obl.) in vse CIBERLOVE
+ Ivana ŽGANKA
* maš.: J.K., S.P., M.G.
zdravje

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 18. decembra, bo za spovedovanje na razpolago tuj duhovnik.
To nedeljo, 18. decembra, bo krščena
Maša O., Polzela.
Vse dneve tega tedna bomo opravljali
pobožnost božične devetdnevnice.
Kralja, ki prihaja, pridite molimo!
V torek, 20. decembra, ob 17. uri, bo v
Novem kloštru v Založah duhovna
obnova za ženske. Priprava na božič.
Duhovnik za spoved bo na razpolago
že pred uradno uro začetka obnove.
V petek, 23. decembra ob 16. uri, vaje
andraških ministrantov.
... ŠE SPOVEDOVANJE NA POLZELI:
Nedelja, 18. decem., od 6.30 do 8.00.
Nedelja, 18. dec., od 10.15 do 11.30.
Ponedeljek, 19. dec., od 6.30 do 7.00.
Torek, 20. decem., od 15.00 do 17.00.
Sreda, 21. decembra, od 6.30 do 7.00.
Četrtek, 22. decem., od 14.00. do 17.00.
Petek, 23. decembra, od 13.00 do 17. 00.
... ŠE SPOVEDOVANJE V ANDRAŽU:
Nedelja, 18. decem., od 8.30 do 10.00.
Torek, 20. decem., od 13.30 do 14.30.
KOLEDOVANJE

Mladi, ki bodo izvedli letošnje koledovanje na Polzeli, se v sredo, 21. dec.,
ob 16. uri, zberejo v župnišču.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jevšnik, Dobrič 11, KrajncRebernik, Dobrič 3, Drobež, Dobrič
7. 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.
OBISK BOLNIKOV NA DOMU

V petek, 23. decembra, v dopoldanskih
ura, bo župnik obiskoval bolnike, ki
ne morejo v cerkev. Prosim, prijavite
vse tiste, ki bi želeli zakramente prejeti na domu.
GLASBENI DOGODEK

V nedeljo, 25. decembra, ob 18. uri,
bo v župnijski cerkvi na Polzeli tradicionalni 'Božično-novoletni koncert'.
Letos bodo nastopili 'Prifarški muzikanti'. Vstopnine ni. Lepo vabljeni!
NAROČNINE 2017

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

