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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
In Beseda se je učlovečila
in se je naselila med nami;
in videli smo njeno slavo,
slavo kakor
edinorojenega od Očeta:
polno milosti in resnice.
(Jn 1,1.14)

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)

Hvala ti, Gospod,
da je tvoja beseda večna.
Hvala ti, da deluje na
različne načine;
da rešuje,
ustvarja,
vzgaja,
tolaži, ljubi …
Hvala ti, da je v
njej življenje!

Srečen
vesel
božič!
Slava Bogu
na višavi
in na
zemlji
mir
ljudem,
ki so blage
volje.

Dejstvo je, da se v tehnološko visoko
razvitih družbah ljudje pogosto srečujejo z življenjskim nesmislom in
naveličanostjo nad bivanjem. Ljudje
trpijo zaradi krize odnosov. Čedalje
manj je razumevanja med zakonci
in v družinah. Imamo velike in lepo
urejene hiše, a je v njih malo topline
doma in tako malo prostora za smeh
otrok. Kako krvavijo srca staršev, ko
mora ob veliki imenitni hiši in počitniški hišici njihov otrok poiskati smisel življenja v skromni komuni za
zdravljenje odvisnikov! Kako bi mogli
mimo občutka nerazumevanja pri

mladostnikih ali perečega problema
osamljenosti starejših? Kako mimo
naraščanja kriminala in nasilja?

BESEDA - MESO

Kaj pomeni, da v besedi,
ki je postala meso, gleBožični praznik pa nas spominja, da
damo Božje veličastvo?
se je prav v tak svet, svet težav, kjer
so ljudje nezadovoljni, prišel rodit Nihče ni nikoli videl Boga – tako nam
Kristus. Ob prvem božiču se je rodil v govori Stara zaveza. Toda v Jezusu je
revščini hleva, danes prihaja v sodob- Bog postal viden, v njem zasije Božje
no 'revščino' medsebojnih odnosov, veličastvo. V Jezusovem obrazu lahko
»revščino« naveličanosti nad živ- gledamo nevidnega Boga. In to veliljenjem v 'revščino' tesnobnih stanj častvo je polno milosti in resnice, iz
sodobnega življenja. Prazniki so za njega sije Božja milina. Tako dobi vsemogočni Bog človeško srce, polno
osamljene in trpeče ljudi še težji.
ljubezni in topline. Božje veličastvo
»Glejte, oznanjam vam veliko veselje,
je ena sama resnica. Ko gledamo z
ki bo za vse ljudstvo« (Lk 2,10). Veselo
Jezusom, se nam odprejo oči in se
božično sporočilo je namenjeno vsem
nam jasnijo najgloblje skrivnosti sveljudem! Od veselega sporočila, da je
ta. To ni več nerazumljivi, hladni in
rojen Odrešenik, ni nihče izvzet. Datemni svet, ampak svet, ki ga je ustvanes se nimam česa sramovati. Poživiti
rila Božja beseda in tako toplo, ljubko
moram vero, da Jezus prinaša rešenje
zasije v tem betlehemskem detetu.
vsem.
Na božični praznik se nam Bog bliža
v vsej milini. O lepoti praznika piše
apostol Pavel: »Razodela se je Božja
milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas,
naj se odpovemo brezbrižnosti in
posvetnemu poželenju ter razumno,
pravično in res pobožno živimo!«
(Tit 2,11). Zato bo tisti, ki se je srečal
z milino Boga, drugačen. Človek, ki
veruje in se bliža Bogu, bo v tej bližini
Boga našel moč za življenje, za vztrajanje in za to, da bo začel znova.
Naj nam sporočilo božičnega praznika prinese veselje, ki so ga oznanjali
angeli, in upanje, saj se je Kristus rodil
za vse ljudi. Blagoslovljen božič!
Po: B. Rustja, Tvoje obličje iščem

Anselm Grün

OTROK

Z učlovečenjem se je Bog
približal otrokom vsega sveta,
tem najbolj nebogljenim,
šibkim in ogroženim
človeškim bitjem in tako izrekel
svoj »da« prav vsakemu človeku.
(Vinko Škafar)

Očarajoče na otrocih je to,
da se z vsakim od njih vse
na novo ustvarja in da se vesolje
znova postavlja na preizkušnjo.
(G. K. Chesterton)

25. 12. – 01. 01.

NEDELJA

*

25. 12. 2016 * BOŽIČ

ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…
Š ENEK 15.00 …

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

PONEDELJEK * 26. 12. 2016
POLZELA 7.00 …
…
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za
za

+
+
+
+
+
+

TOREK * 27. 12. 2016
ANDRAŽ 16.00 …
POLZELA 17.00 …
…
…
…

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

SREDA * 28. 12. 2016

* Štefan, diakon, muč. * Dan samostojnosti

Štefana OKORNA
Štefana NOVAKA
* maš.: J.K., S.P.
Rudolfa PODPEČANA
Minko, Ladka KOŠECA ter Janka KOTNIKA
Ivana, Marijo CVENK (obl.), starše MAROVT
Marjeto GERM (obl.), vse PUŠNIKOVE
J.K., J.B., M.G.
* Janez, apostol, evangelist * Frančišek Spoto
Ivana, Marijo ANCLIN, Franca PLASKANA
Antona, Marijo CIZEJ, Jožeta ZBIČAJNIKA
Anžeta KOLENCA (obl.), vse KOLENČEVE
Stanislava RIBIČA (obl.)
Katico CVETKO (30. dan)
* Nedolžni otroci, mučenci * Teodor Carigrajski

POLZELA 7.00 … za + Bruna (obl.) in Alojzijo JUG

ČETRTEK * 29. 12. 2016

* Tomaž Becket, škof, mučenec

ANDRAŽ 16.00 … za + Jožefo UČAKAR (8. dan)
POLZELA 17.00 … za + Cvetka RAKUNA, vse RAKUNOVE
… za + Davida VELEPIČA

PETEK * 30. 12. 2016

* maš.: J.K., S.P.

* Sveta družina * Feliks I., papež

POLZELA 17.00 … za zdravje

SOBOTA * 31. 12. 2016
ANDRAŽ 16.00 …
POLZELA 17.00 …
…
…

NEDELJA

*

za
za
za
za

* Silvester (Silvo), p.p. * Melanija Mlajša, Pinijan

+ Emila Milana GROBINA
+ Silvo HOFMAN, vse HOFMANOVE
+ Marijo (obl.) in Stanka CIZEJA
vse + polzelske duhovnike
* maš.:

J.K., J.B., M.G.

01. 01. 2017 * MARIJA, BOŽJA MATI * Fulgencij, škof

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…

za
za
za
za

žive in rajne andraške in polzelske farane
+ Nado GABERŠEK (obl.)
+ Franca KOLARJA (obl.)
+ starše TONAČEVE
* maš.:

J.K., S.P.

OBVESTILA - VABILA

GLASBENI DOGODEK

To nedeljo, 25. decembra, ob 15. uri,
bo sv. maša tudi v Šeneku. Daritev ni
namenjena izključno oskrbovancem.
Udeležite se je lahko tudi sorodniki,
prijatelji in vsi drugi verniki.

To 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!

V ponedeljek, 26. decembra, na god
sv. Štefana, bo blagoslov soli.

To nedeljo, 25. decembra, ob 16. uri,
bo v cerkvi sv. Jožefa v Celju koncert:
Božič v sopranu in harfi. Nastopili
bosta sopranistka Andreja Zakonjšek
Krt in Urška Križnik Zupan, harfa.

V ponedeljek, 26. decembra, ob 15. uri
bo v CE stolnici maša za domovino.
V torek, 27. decembra, na god svetega
Janeza bo blagoslov vina!
V soboto, 31. decembra, bomo ob 16.
uri v Andražu in ob 17. uri na Polzeli,
s svetima mašama zaključili leto 2016
in zapeli zahvalno pesem. Morda se
nam res niso uresničile vse želje,
veliko pa se jih je. Za življenje samo
in za vse v njem je hvaležnost gotovo
na mestu. Pridite!
V nedeljo, 1. januarja, bomo stopili
v novo leto. Maše bodo po običajnem
nedeljskem razporedu. Kljub vsemu,
kar nas plaši, naj bo 2017 mirno in
srečno! Prosimo za to!
KOLEDOVANJE

Na Polzeli bo letošnje koledovanje v
ponedeljek, 26. decembra med 12.30
in 17.30. Kdor bi želel blagoslov kolednikov prvič, naj sporoči. Denarni
prispevki bodo oddani misijonarjem.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Hriberšek, Andraž 105/b,
Peternel, Andraž 107, Kužnik, Andraž
87/d. Polzela: Polzela II.

ZAHVALA

Ministranti v Andražu imajo nove ministrantske obleke. Najlepša hvala
dobavitelju blaga in šivilji Idi Jevšnik,
ki je obleke brezplačno sešila. Njej gre
tudi zahvala za obnovitev križa pod
cerkvijo in postavitev jaslic.
Najlepša hvala tudi polzelski jasličarski ekipi (Beno, Emil ...), ki se je
ponovno potrudila in pripravila lep
prikaz božične skrivnosti.
JASLICE

V teh božičnih dneh bodo na mnogih
krajih na ogled vseh vrst jaslice. Nekateri nas spodbujajo, naj jih pridemo
pogledat. * Vaščani in PGD Drešinja
vas ter TD Petrovče vabijo na 13. razstavo »Jaslice savinjske doline«, 25.,
26. decembra, 1. januarja od 14. do
19. ure. * TD Šempeter v Savinjski dolini vabi na tradicionalno prireditev
»Božična skrivnost v jami Pekel«, 25.
in 26. decembra med 15. in 18. uro.
(Zadnji vstop v jamo ob 17.30). * TD
Rečica ob Savinji vabi na žive jaslice,
v nedeljo, 25. decembra, v kamnolom
Dol-Suha. Predstavi bosta ob 17. in
18.30. uri.

