Amen.
Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Uvodi pri nedeljskih in
prazničnih sv. mašah – leto B
10. december
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BESEDA ŽIVEGA BOGA
»Prišel je Janez in je v puščavi
krščeval ter oznanjal krst
spreobrnitve za odpuščenje
grehov. In prihajala je k njemu
vsa Judeja in vsi
Jeruzalemčani in so se mu,
spovedujoč se svojih grehov,
dajali krstiti v reki Jordanu.
In oznanjal je: »Za menoj
pride močnejši od mene in
jaz nisem vreden, da bi se
sklonil pred njim in odvezal
jermen njegovega obuvala.
Jaz sem vas krstil z vodo,
on pa vas bo krstil
s Svetim Duhom.«
(Mr 1, 4-5.7-8)

Hvala ti, Gospod, da si potrpežljiv
in čakaš na naše spreobrnjenje;
hvala ti za vse naše angele varuhe,
ki nas usmerjajo na tvojo pot,
pa tudi za vse smerokaze,
ki vodijo v večno življenje.
Ti, ki nas krščuješ
z vodo in
Svetim Duhom,
bodi milostljiv;
naj se vselej
zgodi tvoja volja.

Preteklo nedeljo nas je Božja beseda
popeljala v staro zavezo, kjer Bog
po preroku Izaiju naroča: »Tolažite,
tolažite moje ljudstvo. Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite, da
je dokončana njegova tlaka, da je
poravnana njegova krivda. Razodelo
se bo Gospodovo veličastvo in vse
človeštvo ga bo videlo.«
Na to drugo adventno nedeljo pa je
prav, da pogledamo v svoje srce, če
smo te besede vzeli s seboj za popotnico skozi ta adventni čas, ko resnično
pričakujemo Gospoda. Danes smo
prisluhnili začetku Markovega evan-

gelija o Jezusu Kristusu, Božjem Sinu,
Mesiju, Maziljencu. On, ki je navdihnil
velike umetnike za ustvarjanje čudovitih del o njem, ne neha navdihovati
novih umetnin v življenju vsakega
človeka. Vabi ljudi za seboj, saj je on
sam tista »lepota, večno davna in
večno nova« (sv. Avguštin) in vsa
zemeljska lepota je samo njen bledi
odblesk, »sled sence zarje onstranske
glorije,« kot pravi naš Prešeren.
»Našli smo Mesija,« je vzkliknil apostol Andrej. Najti Mesija, Kristusa,
Božjega Sina, in verovati vanj – ali
pa ga odkloniti in zgrešiti – ob tem
se ni določala le usoda judovskega
naroda, ob tem se v globini odloča
usoda vsakega človeka.
In kako najti Mesija? Naj nam za
danes zadostuje en sam napotek.
Daje nam ga Janez Krstnik, zadnji
prerok stare zaveze, ki že stoji na
pragu nove zaveze in je mnogim
pokazal pot do Kristusa. O sebi pa
je rekel: »On, Mesija, ki pride, je močnejši in večji od mene in jaz nisem
vreden, da bi se sklonil pred njim in
odvezal jermen njegovega obuvala.«
Brez te iskrene ponižnosti, ki jo želi
tudi od nas, Mesija nikakor ni mogoče
najti.
Še imamo čas, da se s ponižnostjo
pripravimo na njegov prihod …
Po: TV Slovenija – Ozare, 1996

VESELO OZNANILO

Prva vrstica Markovega
evangelija se glasi: »Začetek evangelija Jezusa
Kristusa, Božjega Sina.« To je obenem
tudi njegov naslov. Celotni Markov
evangelij želi prikazati, od kod prihaja
veselo oznanilo in na čem temelji.
Ljudje od tega veselega oznanila veliko pričakujemo. Nanj se pogosto
sklicujemo, a še vedno se nam v zvezi
z njim poraja ogromno dvomov. Pristna, ponižna vera, odprtost delovanju
Svetega Duha in zaupanje v Jezusa,
ki želi biti blizu vsem, nam lahko pomaga, da lažje spoznavamo njegov
nauk - veselo oznanilo - ter ga širimo
med ljudi.
Kaj je vsebina veselega oznanila, na
kakšen način se je Božje kraljestvo
približalo in kako se dogaja spreobrnjenje, se kaže v Jezusovem delovanju.
Evangelij - veselo oznanilo, spreobrnjenje in vera so med seboj trdno
povezani, kajti veselo oznanilo lahko
postane dejavno in v resnici začne
razveseljevati samo v tolikšni meri,
kolikor ga kdo posluša, vanj veruje
in se po njem spreobrača. Veselo oznanilo je tako klic k spreobrnjenju in
orientacijska točka spreobrnjenja
obenem. Če se bomo odzvali povabilu,
ki ga je širil že Janez Krstnik, ter se
prepustili delovanju Svetega Duha
po krstu, bo veselo oznanilo v nas v
polnosti zaživelo.
Klemens Stock

Kristjan, ki je kristjan le na papirju,
ne pa tudi v življenju, lahko
povzroča veliko škode.
(Gabriele Amorth)

Nekateri z zelo malo imetja obogatijo
življenje sebi in drugim.
(Anthony de Mello)

10. 12. – 17. 12.

NEDELJA

*

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

PONEDELJEK * 11. 12. 2017

* Damaz I., papež * Sabin, škof

POLZELA 7.00 … za + Marijo ŠKETA
… za + Ano VOŠNJAK (30. dan)

* maš.: J.K., P.K.

TOREK * 12. 12. 2017
POLZELA

* Devica Marija iz Guadalupe * Finian, opat
17.00 … za + Ano in Franca ZAVRŠNIKA
… za + Ano in Filipa BELOGLAVCA
… za + Gizelo POLANC PODPEČAN (8. dan)
* J.K., J.B., A.Š.

SREDA * 13. 12. 2017
POLZELA

* Lucija, devica, mučenka * Otilija (Tilka), opatinja
7.00 … za + Ivana (obl.), Jožefo, Ivanko ROJŠEK
… za + Marijo in rodbino PODLUNŠEK
* maš.: J.K., P.K.

ČETRTEK * 14. 12. 2017

* Janez od Križa, duhovnik, cerkveni učitelj
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Agico (1. obl.) in Avgusta TERGLAVA
… za + Karola TRAUNERJA (obl.)
… za + Marijo KUMER in Andreja
… za + Janka SERDONERJA (8. dan) * m.: J.K., G.B., J.B., A.Š.

PETEK * 15. 12. 2017

* Antonija, Krizina in druge drinske mučenke

ANDRAŽ 16.00 … za + Marijo in Franca ČRETNIKA
POLZELA 17.00 … za + Marjana TERBOVCA, Anico, Stanka KOŠECA
… za + Ano DOMINKOVIČ (obl.) in Mata
* maš.: J.K., J.B.

SOBOTA * 16. 12. 2017

* Adelajda (Adela), kraljica
* DEVETDNEVNICA
POLZELA 17.00 … za + Antona in Martino LEŠNIK (obl.)
… za + Berto PEČOVNIK
* maš.: J.K., P.K.

NEDELJA

*

17. 12. 2017 * 3. ADVENTNA

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

* DEVETDNEVNICA

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Ivano BUKOVEC in vse ŠTOBARJEVE
+ Venčeslava TRATNIKA
* maš.:
+ Antona in Mileno BASTL
+ Štefanijo in Jožeta KAČA
* maš.:

J.K., J.B.
J.K., P.K.

OBVESTILA - VABILA

To 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.
To 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.
V sredo, 13. decembra bo v Domu sv.
Jožefa v Celju srečanje članov vseh
Karitas škofije Celje.
V soboto, 16. decembra bomo pričeli
božično devetdnevnico.
MOLITEV - DUHOVNA OBNOVA

V petek, 15. decembra ob 20.30 bo v
cerkvi Svetega Duha v Celju adventna
taizejska molitev. V zbranosti pred
Najsvetejšim ob taizejskih spevih se
bodo mladi lahko duhovno pripravili
na praznik božične skrivnosti, imeli
pa bodo tudi priložnost za sv. spoved.
Po molitvi bo čas za druženje.
LUČ MIRU IZ BETLEHEMA

V nedeljo, 17. decembra v župnijo
prihajajo skavti, ki bodo med Vas
delili Luč miru iz Betlehema. Plamen
vsako leto prepotuje nepredstavljivo
dolgo pot po celem svetu, naj sveti
tudi v vaši hiši. Pustite se vneti!
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Gaberšek, Andraž 31, Ločan,
Andraž 52. Polzela: Polzela II.

# DELI JEZUSA

Tudi letos v adventu poteka akcija
#deliJezusa - spodbuda, da bi delili
svojo izkušnjo vere v Jezusa. Naslov:
»Upaj si!«. V današnjem času večkrat
prevladuje mnenje, da je vse slabo,
da se dogaja samo hudo. Akcija pa
želi pokazati, da je v nas in v našem
okolju še vedno prisotno dobro, ki
izvira od Boga. Pridi.com, Facebook,
Instagram, Twitter in Exodus TV.
SPOVEDOVANJE

POLZELA:
Ponedeljek, 11. dec., od 13.00 do 15. 00.
Torek, 12. decembra, od 16.00 do 17. 00.
Sreda, 13. decembra, od 6.30 do 7.00.
Četrtek, 14. decem., od 16.00 do 17.00.
Petek, 15. decembra, od 16.45 do 17. 00.
Sobota, 16. decem., od 16.00 do 17.00.
Nedelja, 17. decem., od 6.30 do 7.00.
Nedelja, 17. dec., od 10.15 do 10.30.
ANDRAŽ:
Torek, 12. decem., od 13.00 do 14.30.
Petek, 15. decem., od 15.00 do 16.00.
Nedelja, 17. decem., od 8.30 do 9.00.
KULTURA

To nedeljo, 10. decembra ob 15. uri bo
v Domu krajanov Andraž prireditev
z naslovom »Urica ljudskih melodij
in napevov«. Sodeluje 11 vokalnih
in instrumentalnih skupin.
DRUŽABNO SREČANJE

V soboto, 16. decembra ob 18. uri bo
na športnem igrišču v Andražu druženje andraških in dobriških otrok,
njihovih staršev, starih staršev in vseh
ostalih. V primeru slabega vremena
bo srečanje v dvorani Doma krajanov.
Vabi Društvo prijateljev mladine.

