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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bil je človek,
ki ga je poslal Bog;
ime mu je bilo Janez.
Ta je prišel v pričevanje,
da je pričeval o luči,
da bi po njem
vsi vero sprejeli.
Ni bil on luč, ampak naj bi
pričeval o luči.
Rekel je: »Jaz sem glas
vpijočega v puščavi:
Izravnajte Gospodovo pot,
kakor je rekel
prerok Izaija.«
(Jn 1, 6-8.23)

Vsak mora v svojem srcu sam
pripraviti prostor za Jezusa.
Vsak mora sam zravnati Gospodovo
pot in mu odpreti vrata svoje duše.
Nihče ne more v srcu drugega
pripravljati poti za Gospoda.
Naj bo to naša
vzpodbuda
v tem novem
adventnem tednu,
da bodo naša
srca resnično
pripravljena
na njegov prihod.

Večina ljudi ne premišljuje veliko o
svojih očeh. Preprosto jih uporablja,
bolje rečeno: z njimi vsak dan gleda
in opazuje sto in tisoč reči okrog sebe.
Pisatelj Malega princa S. Exupery je
povedal besede, ki so jih za njim
mnogi ponavljali. Pravi, da je treba
gledati s srcem, če hočemo stvari,
ljudi in dogodke prav razumeti. Ni
zanikal vloge, ki jo imajo oči v našem
življenju. Tudi sam je z njimi gledal.
Opozoril je le na resnico, da same
telesne oči ne vidijo vsega in ne dosežejo bistva; da imajo stvari, ljudje
in dogodki neko globljo vsebino in

resničnost, do katerih se dokopljemo
šele, ko pogledom oči dodamo poglede srca.
So pa ljudje, ki vidijo še več. Recimo
Friderik Baraga – o njem so Indijanci,
med katerimi je deloval kot misijonar,
govorili: »Hodil je, kakor bi videl pred
seboj neko skrivnostno luč.« Indijanci te luči niso videli. Baraga jim o njej
ni pripovedoval. Toda ko so ga opazovali, kako odločno stopa pred njimi;
ko so se spraševali, od kod jemlje moč
za tako dolga in naporna potovanja,
kako je neustavljiv v svojih načrtih,
se jim je porodila misel: Neko luč vidi
pred seboj.
Množica ob Jordanu se gnete okrog
postavnega, koščenega, z velblodjo
kožo ogrnjenega moža. »Ali si ti Kristus, si Elija, si prerok …« ga sprašujejo.
»Nič od tega nisem.« odgovarja. »Sem
pa glas vpijočega. Vidim, česar vi ne
vidite. Sredi med vami je Nekdo, ki
ga ne poznate. Zastrte oči imate, ker
imate zastrta srca. Spreobrnite se,
odrecite se hudobiji in popačenosti,
molite in pokoro delajte, glejte s srcem, pa se vam bodo oči odprle!«
Toliko smo kristjani, kolikor smo
resnično vidci Nevidnega.
Po: F. Cerarju

MAGNIFIKAT

Marijin 'Magnifikat' nas
spremlja skozi tretjo adventno nedeljo. Besede,
ki so zazvenele iz strun njene duše,
pojejo hvalnico Bogu: »Moja duša
poveličuje Gospoda in moj duh se
raduje v Bogu, mojem Zveličarju!«

… Marija ne zbira časti zase, ampak
jo daje tistemu, ki je edini razlog njene veličine – Gospodu! On je tisti, ki
dela velike reči v življenju ljudi, ljudi,
ki so se mu pripravljeni odpreti z
vsem srcem … Pa mi? Smo v vrstah
takih ljudi?
»Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi
rodovi. Zakaj velike reči mi je Storil
on, ki je mogočen in je njegovo ime
sveto.« … Kljub vsej ponižnosti in
duhu služenja, ki preveva Marijo, se
ona tudi zaveda, čeprav morda še ne
povsem jasno, da bo postavljena na
najvišje mesto v človeški zgodovini;
ne zaradi sebe, ampak zaradi Božje
volje, zaradi milosti Božjega materinstva, ki ji je bilo darovano. Bog je
namreč tisti, ki povišuje; »lastna hvala
pa je cena mala«, kakor lepo pove naš
pregovor. Prava ponižnost ni klečeplazenje; ponižen človek se zaveda
svoje majhnosti, slabotnosti, grešnosti, hkrati pa se zaveda tudi veličine
Božjega otroštva, ki ga dviga nad vsa
ostala bitja. Naša prava veličina je le
v Bogu, sami po sebi nismo nič!
Marijina hvalnica ni le njen slavospev
Bogu in njegovi dobroti, ampak je
tudi nenehno spraševanje vesti nam,
kristjanom, še posebej tistim, ki želimo biti pravi Jezusovi učenci. Zato
je Cerkev to hvalnico uvrstila v vsakodnevno molitev brevirja, večernice,
da bi nas opominjala in bi uravnavala
naš pravilni odnos do Boga in do ljudi.
Skupaj jo lahko v teh adventnih dneh
kot molitev premišljujemo in vzklikamo v hvalo našemu Zveličarju.
Po: J. Kužnik, V Marijini šoli

17. 12. – 24. 12.

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.:

PONEDELJEK * 18. 12. 2017

* Vunibald, opat

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

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 7.00 … za + Edvarda VELERJA

TOREK * 19. 12. 2017

* Urban V., papež * Anastazija

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 17.00 … za + Štefanijo FUŽIR in Franca ter Milana
… za + Karla (obl.) in Alojzijo VASLE
* maš.:

SREDA * 20. 12. 2017

* Vincencij Romano * Dominik, o.

J.K., A.Š.

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 7.00 … za + Antona in Pavlo BAŠIČ
… za + Milana BASTAŠIČA

* maš.: J.K., P.K.

ČETRTEK * 21. 12. 2017
POLZELA
POLZELA

* Peter Kanizij, duh., c.u.
* DEVETDNEVNICA
16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
17.00 … za + Cvetka RAKUNA (obl.), Cilko, Miciko
… za + Danijela HROVATA
* maš.: J.K., G.B.

PETEK * 22. 12. 2017

* Frančiška K. Cabrini, red. u.

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 17.00 … za + Ferda KOČEVARJA
… molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

SOBOTA * 23. 12. 2017

* Janez Kancij, duhovnik

* DEVETDNEVNICA

POLZELA 17.00 … za + Rozalijo (obl.) in vse CIBERLOVE

NEDELJA

*

24. 12. 2017 * 4. ADVENTNA - kvatre * DEVETDNEVNICA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za vse člane MKSBD
POLZELA 10.30 … za + Anžeta KOLENCA in vse KOLENČEVE
… za + Antona MEŠIČA
* maš.:
POLZELA 20.00 …
…
ANDRAŽ 22.00 …
POLZELA 24.00 …
…
G.OLJKA 24.00 …

J.K., A.Š.

za vse + JOŠOVČEVE
za + Mihaela KOTNIKA
* maš.: J.K., S.P.
za + Andreja, Cilko KOREN, Marjano, Rudija CEVZARJA
za + Slavico, Antona PLANINŠEC, Bernardo, BAJHTOVE
za + Marijo in Antona SVETKO
* maš.: J.K., G.B.
v dober namen

Z Jezusom se je uresničila Božja milost,
po kateri smo resnično sposobni,
da postajamo ljudje.

OBVESTILA - VABILA

MISEL

To 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!

Družina more najbolj naravno
in uspešno posredovati otroku
doživetje edinosti med ljubeznijo do
Boga in do bližnjega ter ga prepričati
o zahtevah krščanskega zakona.

V torek, 19. decembra ob 17. uri bo v
Novem Kloštru v Založah duhovna
obnova za ženske. Priprava na božič.
Ob tej priliki bo možnost za spoved
(g. Feliu). Izkoristite priložnost.

December je za kristjana posebej
mesec poglabljanja razmerij med
ljudmi ter med človekom in Bogom.
Spomin na rojstvo Boga in človeka,
ta čudež nad čudeži, nas k vabi.

V petek, 22. decembra dopoldne bo
župnik obiskal ostarele in bolnike, ki
ne morejo k zakramentom v cerkev.
Prijavite, prosim, vse tiste, ki jih ob
prvih petkih še ne obiskujemo.
SPOVEDOVANJE

POLZELA:
Ponedeljek, 18. dec., od 13.00 do 13. 45.
Torek, 19. decembra, od 16.00 do 17. 00.
Sreda, 20. decembra, od 6.30 do 7.00.
Četrtek, 21. decem., od 13.00 do 17.00.
Petek, 22. decembra, od 13.30 do 17. 00.
Sobota, 23. decem., od 16.00 do 17.00.
Nedelja, 24. decem., od 6.30 do 7.00.
Nedelja, 24. dec., od 10.15 do 10.30.
ANDRAŽ:
Poned., 18. decem., od 14.00 do 15.30.
Nedelja, 24. decem., od 8.30 do 9.00.
Spovedi pa se lahko udeležite tudi
drugod, pri kapucinih v Celju npr. ali
v osrednjem škofijskem romarskem
središču v Petrovčah.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Jevšnik, Dobrič 11, KrajncRebernik, Dobrič 3, Drobež, Dobrič 7.
Polzela: Polzela II, jaslice ml. zakonci.

(Štefan Šteiner)

(Vinko Škafar)

KONCERTI

Pred polnočnico, v nedeljo, 24. decembra ob 23. uri bo na Gori Oljki Vokalna
skupina 'Draž' priredila koncert, kot
uvod v sveto daritev. Vabljeni!
V ponedeljek, 25. decembra ob 16.
uri bo v cerkvi sv. Jožefa Celje Božični
koncert Prifarskih muzikantov.
V ponedeljek, 25. decembra, ob 18.
uri, bo v župnijski cerkvi na Polzeli
'Božično-novoletni koncert'. Letos bo
nastopila Darja Švajger ob spremljavi
pianista Jake Puciharja. Vstop prost.
JASLICE

Plakati vas vabijo na ogled jaslic:
* Gasilski dom Drešinja vas, od 17. do
23. decembra. * Živalski vrt Ljubljana,
od 25. do 29. decembra. * Vojniške
ulice in Jernejev dom, od 16. decembra do 2. januarja. In še marsikje.
Seveda pa z največjim veseljem poglejte te, ki bodo postavljene v domačih cerkvah in še najbolj tiste, ki jih
boste v družinskem okolju postavili
v svojih dnevnih sobah.

