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

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Čujte torej, zakaj ne veste,
kdaj pride hišni gospodar,
ali zvečer ali opolnoči
ali ob petelinjem petju
ali zjutraj – da vas
ob nenadnem prihodu
ne najde spečih.
Kar pa vam pravim,
pravim vsem: Čujte!«
(Mr 13, 35-37)

Hvala ti, Gospod, da nam ponovno
podarjaš adventni čas,
čas pričakovanja in priložnosti,
da prižigamo v sebi luč upanja.
Naj se naša dobrota
odraža tudi pri ljudeh,
ki so potrebni naše pomoči.
Hvala ti za prvo lučko
na adventnem venčku;
naj nas spomni,
da bomo le v luči
tvoje ljubezni
adventni čas
resnično
globoko
doživeli.
Amen.

Adventni čas je čas ponovnih začetkov. Zdi se, kot da nam je na novo
obljubljeno vse to, v kar upamo, in da
bo praznik Božiča nekako na novo
zgradil navzočnost, ki jo vsi tako kruto
pogrešamo. Prav o tem nam spregovori Gospod v današnji Božji besedi.
Evangelij nam pripoveduje zgodbo
o človeku, ki je odšel na potovanje.
Prav ta gospodar hiše, ki je začasno
odsoten, se bo vrnil. Jezus na koncu
te zgodbe da tistim, ki ga poslušajo,
zelo jasen ukaz: »Čujte torej …« Najbrž je prav to preprost nasvet glede
budnosti, ki se je uporabljal v vsak-

danji govorici in ga je Jezus spretno
uporabil v tej kratki priliki. V resnici
je to precej več kot zgolj nasvet ali
moralna zapoved. Gospod govori o
svoji odsotnosti.
Povsem jasno je, došel je. Zapustil je
sovjo hišo. Zdi se, da je zapustil ljudi.
Prav to tudi pravi Izaija Gospodu v
svoji molitvi: »Svoj obraz si skril pred
nami.« Nahajamo se času Božje odsotnosti, tako v naših srcih, kot v
svetu.
Redkokdaj Božja beseda tako kot danes sovpade s splošnim prepričanjem
ljudi. Vtis, ki ga imajo ljudje v tem
zemeljskem bivanju, je prav tak, kot
ga opisuje Izaijev vzklik, v katerem
presenečeno vpije: »Zakaj si pustil,
Gospod, da smo zašli?«
Bodimo dosledni. Gotovo je, da če se
nam zdi Bog oddaljen in odsoten v
tej naši vsakdanji resničnosti, to ne
pomeni, da ga sploh ni. Nasprotno.
On zopet pride. Tu bo iznenada, nepričakovano. Ponoči, opolnoči, ob
petelinjem petju, zjutraj, nihče ne ve.
Znano je le: »Vsem pravim: Čujte!«
Zato prav v adventnem času, ki se
zdi sprva kot čas odsotnosti, še bolj
občutimo, da postaja advent obdobje
čuječnosti in zavestne pozornosti do
nečesa, kar se bo kmalu razodelo.
Po: T. Kompare

Bog ni kakor ljudje,
ki obljubljajo in ne držijo obljube.
Bog bo poslal Odrešenika prav zato,
ker je pravičen in uresničuje
svoje obljube.
(Tomaš Špidlik)

NEDELJA KARITAS

1. adventno nedeljo,
ki je hkrati nedelja
Karitas, obhajajmo z
željo in prošnjo, da bi
ljubezen postala naše poslanstvo in
naš način življenja.
Če bi vsak po svojih močeh res prispeval svoj delež k lajšanju stisk in
bolečin, v katerih se znajdejo mnogi
zaradi različnih vzrokov, bi življenje
teh ljudi bilo veliko lažje. Hvala vam,
dobrotniki, sodelavci in prostovoljci
Karitas. Po vaši dobroti je križ mnogih lažji.
Ob nedelji Karitas iskreno vabim tudi
nove prostovoljce, da se pridružite
Karitas, da se ta veriga ljubezni in
dobrote še poveča in da še bolj utrdimo vezi.
Adventni čas, ki ga danes začenjamo,
nas spodbuja, da se še dejavneje
vključimo v lajšanje bolečin in da
svojo vero sredi tega sveta živimo
kot znamenje upanja in Božje bližine.
Alojzij Cvikl

Nič slajšega ni od ljubezni,
močnejšega nič;
nič višjega,
nič širšega,
nič prijetnejšega,
nič popolnejšega,
nič boljšega v nebesih in na zemlji:
zakaj iz Boga se je rodila
in le v Bogu nad vsemi stvarmi
si more spočiti.

03. 12. – 10. 12.

NEDELJA
1

*

03. 12. 2017 * 1. ADVENTNA * NEDELJA KARITAS

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Silvo, Jožeta, Nežko, Venčeslava TRATNIKA, brata, starše TURNŠEK
+ Marijo in Andreja VAŠLA, vse ZAGORIČNIKOVE
+ Andreja, Ano MEŠIČ
+ Andreja, Ano SITAR
* maš.: J.P., J.K., Š.D., G.B.
+ Antonijo, Ivana OŽIRJA, Angelo, Ivana TAJNŠKA, Romano PETEK
+ Marijo VODUŠEK (30. dan)
+ Karla KUNSTEKA (obl.)
* maš.: J.K., P.K., S.P.

PONEDELJEK * 04. 12. 2017

* Janez Damaščan, duh., cerkveni uč.

POLZELA 7.00 … za + Boštjana MASTNAKA
… za + Matija TAVČERJA (8. dan)

TOREK * 05. 12. 2017

* maš.: J.K., P.K.

* Saba (Sava), opat, puščavnik * Krispina

POLZELA 7.00 … za + Ivanko VODOVNIK in vse VODOVNIKOVE
… v dober namen
* maš.:

J.K., J.B.

SREDA * 06. 12. 2017
POLZELA
POLZELA

* Nikolaj (Miklavž), škof * Apolinarij Tržaški
7.00 … za + Karla ZAVRŠNIKA
… za + Edvarda VELERJA
* maš.:
15.30 … za + Janka SERDONERJA (pogrebna)

J.K., G.B.

ČETRTEK * 07. 12. 2017

* Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo

PETEK * 08. 12. 2017
ANDRAŽ 16.00 … za
POLZELA 17.00 … za
… za
… za

* Brezmadežno spočetje Device Marije
+ Srečka BRINOVŠKA, Ivanko (obl.), Antona BRINOVŠKA
+ Marijo in Stanka ml. NOVAKA
+ Štefana PODVRŠNIKA (30. dan)
+ Mateja ZMRZLAKA
* maš.: J.K., J.B., G.B.

SOBOTA * 09. 12. 2017

* Peter Fourier, redovni ustanovitelj * Valerija, muč.

POLZELA 17.00 … za + Stanislava ROMIHA (obl.)
… za + Stanka PODBREGARJA

NEDELJA

*

* maš.: J.K., P.K.

10. 12. 2017 * 2. ADVENTNA * Loretska Mati božja

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

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Maksa, Frančiško in Branko ZABUKOVNIK
+ Jožeta BRINOVCA, starše, 2 brata BRINOVŠEK
+ Antona SATLERJA in vse LESKOVŠEKOVE
+ Alojzijo DREV (obl.), vse KOŠKOVE
+ Jakoba in Angelo REBERNIK * J.K., J.B., Š.D., G.B., A.Š.
+ Ivana HLAČARJA (obl.), Cvetko DEDIČ, HLAČARJEVE
+ Marjana NOVAKA (obl.)
+ Romana ARTNIKA
* maš.: J.K., P.K., S.P.
+ Marijo, Jožefo, Heleno, Franca, Silvota OŽIRJA

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo bo v Andražu
praznovanje župnijskega
zavetnika sv. Andreja. Slovesno mašo ob 9. uri bo
daroval g. Jože Planinšek.
To nedeljo, 3. decembra bo zaključek
tedna Karitas. Geslo: 'Kje sem doma'.
Bogoslužje bodo pripravili sodelavci
Karitas. Mašna nabirka bo namenjena
Župnijski in Škofijski karitas. Hvala!
V torek, 5. decembra bo sv. Miklavž
obiskal otroke: v Andražu ob 16. uri,
na Polzeli pa ob 17. uri. V programu
pred obdarovanjem bodo mladi ugotovili, da smo vsi povabljeni k dobroti
in darežljivosti. Zato bo Miklavžev
pomočnik (beri župnik) zelo vesel vašega obiska tudi v župnijski pisarni.
V četrtek, 7. decembra ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V nedeljo, 10. decembra so k maši
ob 10.30 lepo vabljeni vsi, ki so ali
še bodo v letošnjem letu obhajali 50letnico življenja. Po maši bo družabno
srečanje v prostoru pod cerkvijo.
V nedeljo, 10. decembra ob 15. uri bo
praznična maša v cerkvi sv. Miklavža
na Vimperku. Kakor vsako leto bomo
počastili zavetnika te podružnice in
se, kot dobri ljudje srečali med seboj.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Krk, Andraž 63/c, Brunšek,
Andraž 62, Arzenšek, Andraž 60.
Polzela: Polzela II.

NAŠA MOLITEV 2017

DECEMBER – OSTARELI
Da bi ostareli ob podpori
družin in krščanskih občestev svojo modrost in
izkušnje uporabili za širjenje vere in
vzgojo novih rodov.
ZAKONCI JUBILANTI

Pridite po fotografije, ki so nastale
ob praznovanju minuli teden.
KULTURA

To nedeljo, 3. decembra ob 15. uri bo v
Domu krajanov Andražu gledališka
predstava, komedija: 'Policijska postaja'. Dogodek je ob dnevu odprtih
vrat kulture, zato bo vstop prost.
PETJE V OTROŠKEM ZBORČKU

V župniji Andraž ustanavljamo OCPZ.
Osnovnošolske otroke vabimo, da se
pridružijo. Prva vaja bo v soboto, 9.
decembra ob 9. uri. Pogumno!
ADVENTNI KOLEDAR

Otroci so tudi letos prejeli 'Adventni
koledar'. Naj ga redno uporabljajo,
duhovno bogatijo, izpolnijo naloge.
NAROČNINE 2018

Ognjišče ………………………..… 32,00 €
Družina ……………………..... 101,40 €
Prijatelj …………………….....… 11,70 €
Misijonska obzorja ……….….. 9,00 €
Novi svet .................................... 33,00 €
Najst …………..........................… 23,40 €
Mohorjeva zbirka ………....… 46,00 €
Mohorjev koledar ………..… 17,50 €
Pratika 2017 ............................... 5,50 €
Marijanski koledar 2016 ....... 2.50 €

