Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
1. januar

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In vsi, ki so slišali,
so se čudili temu,
kar so jim povedali pastirji;
Marija pa je vse te besede
ohranila in jih v svojem
srcu premišljevala.
In pastirji so se vrnili in
Boga slavili in hvalili za vse,
kar so slišali in videli,
prav kakor jim je
bilo povedano.

Srečno novo leto!

(Jn 2,18-20)

Zahvaljen, Gospod, da verni pastirji
niso pomišljali pohiteti v Betlehem
in pripovedovati drugim,
kar so videli in zvedeli.
Navdajal jih je mir, zato te prosimo,
naj nas tvoja Mati, ki je vsa
dogajanja premišljevala v srcu,
nauči verovati in ljubiti,
da ne bomo drugim v spotiko,
ampak bomo vsem
glasniki miru.
Tvoj mir naj
zavlada svetu,
betlehemski mir,
za srečo v
tem novem letu.

Kdor nastavi bombo, nastavi smrt.
Dnevno je nastavljenih tisoče bomb
v mislih maščevanja, v občutkih sovraštva, v obnašanju, ki ponižuje,
prizadene in uničuje ljudi. Vsa orožja
od sekire do atomske bombe so izdelki človeške domiselnosti. Velika
nevarnost, ki ogroža človeštvo, ne tiči
samo v orožju za množično uničevanje. Tiči v ljudeh samih, v vseh ljudeh,
ki verjamejo v nasilje in v pravico
močnejšega. Nasilje proti nasilju po-

meni vedno še več nasilja. Spirala
NA NOVEGA LETA DAN
brez smisla in brez konca. Preden
bomba eksplodira, je vojna že zdavnaj
Ljubezen naj bo brez
v teku – v srcih ljudi!
hinavščine. Odklanjajte zlo,
Poskrbi za mir v svojem srcu, drugače oklepajte pa se dobrega. Drug
ne boš imel nič od miru na svetu. Po- drugega ljubíte z bratovsko
skrbi za mir v svoji hiši, drugače bodo ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem
ljudje odraščali v nemiru. Ljudje, ki spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi,
imajo namreč znotraj prepir, so ne- temveč bodite goreči v duhu, služíte
Gospodu. Veselite se v upanju,
varnost za mir zunaj.
potrpite v stiski, vztrajajte v
Poti do miru ne gredo preko ulic na- molitvi, bodite soudeleženi v
silja. Dnevno so bombe napolnjene: potrebah svetih, gojite gostoljubje.
z uničujočimi mislimi, strupenimi Blagoslavljajte tiste, ki vas
občutki, žaljivimi besedami, podlimi preganjajo, blagoslavljajte in ne
dejanji. Velika nevarnost, ki nas ogropreklinjajte jih. Veselite se s tistimi,
ža, tiči v ljudeh samih, v ljudeh, ki
ki se veselijo, in jokajte s tistimi, ki
verjamejo v moč in denar, last in najočejo. Drug o drugem imejte isto
silje. Kdor hoče vzpostaviti mir v
svetu, ga mora najti najprej v srcu. mišljenje, ne razmišljajte o visokih
Napolni svoje srce z mirom. Zavist stvareh, marveč se prilagajajte
bogatim te ne obogati. Zagrenjenost skromnim. Ne imejte se v svojih očeh
zaradi tvoje bolezni te ne naredi bolj za pametne. Nikomur ne vračajte
zdravega. Ljubosumnost na tiste, ki hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi
jim gre na videz bolje, te ne naredi skušajte skrbeti za dobro. Če je
mogoče, kolikor je odvisno od vas,
srečnejšega.
živite v miru z vsemi ljudmi. (Rim
Kjer vlada sovraštvo, išči previden 12,9-18)
stik. Nekdo te je globoko razočaral
in prizadel. V tvoji notranjosti je velika rana. Nenehno moraš misliti na Nebeški oče, v tvoje roke
to. Kako se lahko zaceli? Odpusti! izročamo leto, ki ga danes
Odpuščanje je najlepši dar. Pusti začenjamo. Ne vemo, kaj nam bo
vrata za spravo odprta tudi takrat, prineslo, kako se bo končalo, a
ko ta drugi morda noče o tem nič ve- zaupamo v tvojo previdnost.
deti. In preživel boš: v pripravljenosti Naj te slavimo in hvalimo,
na spravo se začenja tvoja rana za- molimo in poveličujemo ter si
pirati in v nenehnem odpuščanju se prizadevamo, da bomo vse dni
mir razcveti. Rasti v miru je dober hodili po poti, ki nam jo kaže
izziv za tvoje novo leto!
tvoj Sin Jezus Kristus, ki s teboj
Po: P. Bosmans, V tebi je sreča živi in kraljuje vekomaj. Amen.

01. 01. – 08. 01.

NEDELJA
1

*

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.:

PONEDELJEK * 02. 01. 2017

J.K., S.P.

* Bazilij Veliki, škof, c. učitelj * Gregor N.

POLZELA 7.00 … za + Cvetko MAROVT

TOREK * 03. 01. 2017

* Presveto Jezusovo ime * Genovefa Pariška, dev.

POLZELA 17.00 … za + Martina BALUHA (30. dan)

SREDA * 04. 01. 2017

* Angela Folinjska, redovnica * Elizabeta Seton, r.

POLZELA 7.00 … za + Zinko TERGLAV

ČETRTEK * 05. 01. 2017
1

* Emilijana, devica * Janez Nepomuk Neuman

POLZELA 17.00 … za + Hildo FLORJANC (1. obl.)
… molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšega

PETEK * 06. 01. 2017
1

ANDRAŽ 15.30 …
ANDRAŽ 16.00 …
…
POLZELA 16.30 …
POLZELA 17.00 …

* GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Sveti trije kralji
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, blagoslov ... sv. maša
za + Jožeta, Terezijo, Ivana GLUŠIČA, Miro VIDETIČ
za + Marijo ČMAK in vse + VRABIČEVE
* maš.: J.K., S.P.
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
v čast Srcu Jezusovemu

SOBOTA * 07. 01. 2017
1

* Rajmund Penjaforski, duhovnik * Valentin (Zdravko)

POLZELA 17.00 … za + Branka KOČEVARJA (1. obl.)
… za + Albina TERČAKA
ANDRAŽ 18.00 … v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA

*

* maš.: J.K., S.P.

08. 01. 2017 * JEZUSOV KRST * Severin Noriški, opat

POLZELA 7.00 … za žive in rajne andraške in polzelske farane
ANDRAŽ 9.00 … za + starše Ivana in Marijo JELEN – JANEZOVA,
ter Heleno in Štefana BRUNŠKA
… za + Antona in Angelo VOGRIN, Franca ČRETNIKA
ter Marjano in Rudolfa CEVZARJA
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 10.30 … za + Tilčko in Ivana ŽOLNIRJA
… za + Franca JELOVŠKA (obl.)
* maš.: J.K., S.P.

»Ko pa so zagledali zvezdo, so se silno razveselili.
Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo,
in so padli predenj in ga počastili; in odprli so svoje zaklade
in mu darovali zlata, kadila in mire.« (Mt 5,10–11)

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 1. januarja, stopamo v
novo leto. Maše bodo po običajnem
nedeljskem razporedu. Kljub vsemu,
kar nas plaši, naj bo 2017 mirno in
srečno! Molimo za to!
Verouka ta teden ne bo za nobeno
veroučno skupino.
Pričenja se teden verskega tiska. Naj
vas spodbudi k naročilu katere od
cerkvenih publikacij. Nekaj idej je
naštetih v sosednjem stolpcu.
V četrtek, 5. januarja, po večerni maši
bo molitev za duhovne poklice in blagoslov z Najsvetejšim.
V petek, 6. januarja bo praznik Gospodovega razglašanja in prvi petek
v mesecu. Mašama v Andražu in na
Polzeli bo zato pridružena pobožnost
v čast Srcu Jezusovemu.
V soboto, 7. januarja, ob 18. uri bo v
Andražu maša v čast Srcu Marijinemu.
Ob koncu bo blagoslov z Najsvetejšim.
KOLEDOVANJE

V Andražu bo letošnje koledovanje v
ponedeljek, 2. januarja ves dan. Lepa
hvala vsem, ki boste izvedli blagoslov
domov, pa tudi vernikom, ki boste
kolednike sprejeli. Prispevki, ki jih
boste ob tej priliki izročili mladim,
bodo odposlani v misijone.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jelen, Andraž 6, Jelen, Andraž
6/a, Jelen, Andraž 6/b. Polzela: Podvin
pri Polzeli.

GLASBENI DOGODEK

V nedeljo, 8. januarja, ob 16. uri, bo
v župnijski cerkvi na Polzeli tradicionalni 'Trikraljevski koncert' vseh
polzeskih zborov in glasbenih skupin.
Lepo vabljeni!
MISEL O SVETEM PISMU

Sveto pismo ni nekaj,
kar pripada preteklosti.
Gospod govori v sedanjosti,
danes govori z nami,
nam podarja luč,
nam kaže pot življenja,
nam podarja občestvo
ter nas pripravlja in odpira za mir.
(Benedikt XVI.)

OBNOVA KLOPI

V minulem letu smo v župniji Polzela
opravili kar zahtevno delo obnovitve
tlakov in klopi v župnijski cerkvi. Ker
za prispevke nisem prosjačil zdržema
vsako nedeljo, ste verjetno dobili vtis,
da je vse poravnano. Pa ni. V novo leto
stopamo z dolgovi. Prosim torej, da
se tudi v januarju in morda še v naslednjih mesecih odzovete s kakim
darom! Že v naprej najlepša hvala.
NAROČNINE 2017

Ognjišče ………………………..… 30,90 €
Družina ………………….….…... 98,80 €
Prijatelj …………………….....… 11,70 €
Misijonska obzorja ……….….. 9,00 €
Mohorjeva zbirka ………....… 46,00 €
Pratika 2017 ............................... 5,50 €
Mohorjev koledar ………..… 17,50 €
Cerkveni glasbenik ……....... 35,40 €
Cerkev danes …....................... 35,40 €
Božje okolje ……………......….. 26,40 €

