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

Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 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.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič,
kar je nastalo.
V njej je bilo življenje
in življenje je bilo luč ljudi.
In luč sveti v temí ...
(Jn 1, 1-5)

Ob vsakem rojstvu se prebudijo v
nas najnežnejša čustva ljubezni, ki
se razlivajo v naši notranjosti.
Dajejo nam okus po Božjem
kraljestvu. Prav to nam prinaša
rojstvo Odrešenika,
ki nam ga v svoji
neskončni ljubezni
pošilja Bog.
Ni se nam ga
treba bati.

Zunanja tema danes ni več problem,
ko imamo električno razsvetljavo.
Toda mnogi ljudje potujejo skozi
življenje v notranji temi, ko padajo
v depresije. Četudi je na zunaj zanje
vse v redu, v njihovo dušo ne more
posijati luč. Sedijo kot zaprti v temni
luknji, iz katere ne vidijo izhoda.
Veselo sporočilo se oznanja tudi njim.
Sredi noči, sredi trde teme prinaša
otrok v jaslih luč, ki bi rada razsvetlila vso temo. Pa res lahko nekomu,
ki je v globoki depresiji, pomaga
božično sporočilo? Veliko ljudi na
videz praznuje, vendar tema v njih

ostaja. Govori se celo o »božičnem
žalovanju«, ki zajame nekatere ljudi,
ko se spominjajo praznovanja v otroštvu in začutijo velik prepad med
tistimi časi in sedanjostjo. Pa vendar
je v vsakem človeku neka slutnja,
da se božično sporočilo dotika tudi
njihovega srca, četudi je še tako žalostno in zavito v temo. Božič nam ne
želi oznanjati zdravega sveta: želi
pa se dotakniti prav tistih ljudi, ki
so obupani, ki se čutijo osamljene,
odrezane od sveta. Otrok v jaslih je
obljuba, da tudi v njihovi praznini
vzhaja žarek upanja, da sredi njihove
teme zasveti luč, ko otrok prebija
njihov duševni oklep.

MARIJA, MATI BOŽJA

Marija je svetopisemsko
ime. Mariológi so doslej
podali okrog 60 poskusov
razlage imena Marija. Kot
najbolj sprejemljive razlage so: »tista,
ki jo ljubi Bog«, »razsvetljevalka«,
»gospa, vzvišena«. V aramejskem
jeziku so Mirjam izgovarjali Mariam,
zato so jo razlagali iz korena mar(a)
v pomenu »gospod«, torej »gospa«.
Marija je Jezusova mati, tudi Božja
mati, ki jo častimo kristjani, zlasti
katoličani in pravoslavni. Po božji
moči je spočela in rodila Jezusa Kristusa. Njeno češčenje se je razširilo
po ekumenskem koncilu v Efezu 431,
Prerok Izaija nam v božični noči na- na katerem je bila v nasprotju z Nešteva imena otroka, ki bo prinesel luč storijevim učenjem priznana kot
v temo: »Čudoviti svetovalec, Močni Božja mati (hrvaško Bogorodica,
Bog, Večni Oče, Knez miru« (Iz 9,5). latinsko Deipara, grško [Theotokos]).
Cerkev daje Mariji kot »kraljici vseh
Že sedemsto let pred Jezusovim rojsvetnikov« prednost v čaščenju in ji
stvom je prerok poznal skrivnost tega
priznava pravico na najvišje spoštootroka. Kar je napovedoval, nagovarvanja (hiperdulia). Spoštovanje do
ja tudi naše hrepenenje: sredi sveta
nje pride do izraza v številnih prazbrez odgovora iščemo nekoga, ki nam nikih v njeno čast, v velikem številu
zna resnično svetovati, nekoga, ki njej posvečenih cerkva ter v združenizžareva Boga, nekoga, ki nam kot jih in redovih z njenim imenom.
Oče stoji ob strani in nas brani, in
nekoga, ki v ta nemirni svet prinaša
resnični mir.
Gospod Jezus!
Naj resnična luč zasveti v srcih vseh Prihajamo predte, ker vemo,
in naj v polnosti izpolni naše hrepe- da nas ljubiš take, kakršni smo.
nenje. Blagoslovljen božič vsem.
Hočemo čutiti kakor ti,
Po: A. Grün ljubiti kakor ti.
Naše življenje brez tebe nima smisla.
Verujemo in upamo vate,
Od veselja, ki ga je prinesel Gospod, ljubimo te in častimo
ni nihče izključen. Veliko veselje, ki so s preprosto navzočnostjo, tišino,
ga v božični noči oznanjali angeli, je v pričakovanjem in zadoščevanjem.
sv. Janez Pavel II.; Youcat
resnici za vse ljudstvo. (Pavel VI.)

24. 12. – 31. 12.

NEDELJA

*

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

POLZELA 20.00 … za vse + JOŠOVČEVE //… za + Mihaela KOTNIKA S.P.
ANDRAŽ 22.00 … za + Andreja, Cilko KOREN, Marjano, Rudija CEVZARJA
POLZELA 24.00 … za + Slavico, Antona PLANINŠEC, Bernardo, BAJHTOVE
… za + Marijo in Antona SVETKO
* maš.: J.K., G.B.
G.OLJKA 24.00 … v dober namen

PONEDELJEK * 25. 12. 2017
ANDRAŽ 9.00 …
…
POLZELA 10.30 …
…
…

za
za
za
za
za

+
+
+
+
+

* BOŽIČ – Gospodovo rojstvo
Srečka in Jožico PIŽORN
Martina SMREKARJA
* maš.: J.K., A.Š.
Jelico TERGLAV, 2 Petra, vse ŠPRONGOVE
Ivana, Marijo CVENK (obl.), Janeza, Ano
Bojana RIZMALA
* maš.: J.K., S.P., G.B.

TOREK * 26. 12. 2017
ANDRAŽ 9.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
… za
POLZELA 14.30 … za
POLZELA 16.30 … za

* Štefan, doakon, prvi muč. * dan samostojnosti
+ Marijo ŽELEZNIK
+ Minko in Ladka KOŠECA, Janka KOTNIKA
+ starše VASLE, brate Stanka, Toneta, Milana in Ano VASLE
+ Jožeta in Jožico JELEN
+ Štefana OKORNA
* maš.: J.K., A.Š., G.B., S.P.
+ Alojza SATLERJA (pogrebna)
+ Silvestro UPELJ (pogrebna)

SREDA * 27. 12. 2017
POLZELA 7.00 …
…
…
ANDRAŽ 8.00 …

za
za
za
za

+
+
+
+

* Janez, apostol, evangelist * Fabiola, spokor.
Ivanko ČEDE in Štefana VEBER
Antona in Marijo CIZEJ ter Jožeta ZBIČAJNIKA
Albina KUHARJA
* maš.: J.K., P.K., A.Š.
Bernarda in Antonijo PIREC (obl.)

ČETRTEK * 28. 12. 2017
POLZELA

* Nedolžni otroci, mučenci * Teodor Carigrajski
…
za
+
Matija
TAVČERJA (30. dan) in Jožefo
17.00
… za + Franca OŽIRJA (obl.) in Silva
… za + Stanislava RIBIČA (obl.)
* maš.: J.K., G.B., A.Š.

PETEK * 29. 12. 2017

* Tomaž Becket, škof, mučenec * David, kralj
POLZELA 17.00 … za + Bruna JUGA (obl.) in Alojzijo
… za + Davida VELEPIČA
* maš.:

J.K., S.P.

SOBOTA * 30. 12. 2017

* Janez Boecardo, duh., red. u. * Feliks I., papež
POLZELA 11.00 … v zahvalo za 50 let sv. zakona
POLZELA 17.00 … za + Silvo in Slavka HOFMANA, vse KOTNIKOVE
… za + Daniela VILČA, Karla, Terezijo STIBEL * J.K., G.B.

NEDELJA

*

31. 12. 2017 * SVETA DRUŽINA * Silvester, papež

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … v dober namen (zahvala)
POLZELA 10.30 … za + Marijo CIZEJ, r. MEŠIČ in Stanka * m.: J.K., A.Š., S.P.
… za + Matija TURNŠKA //… za + polzelske duhovnike

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 24. decembra bo krščena
Iza L., Polzela. Čestitke!
To nedeljo, 24. decembra bo sv. večer.
Nočne maše: na Polzeli ob 20. uri in
opolnoči, v Andražu ob 22. uri, maša
pa bo tudi na Gori Oljki - opolnoči.
V ponedeljek, 25. decembra bo ob 9.
uri maša v Andražu, ob 10.30 na Polzeli in ob 15. uri še v Šeneku.
V torek, 26. decembra, na god sv.
Štefana bo blagoslov soli.
V torek, 26. decembra, na dan samostojnosti bo ob 15. uri v CE stolnici
maša za domovino.
V sredo, 27. decembra, na god svetega
Janeza bo blagoslov vina!
V soboto, 30. decembra bo krščen
Tobias D., Polzela. Čestitke!
V nedeljo, 31. decembra bo zaključek
leta. Posebne večerne maše, kakor
smo navajeni ne bo. Zahvalna pesem
bo ob koncu dopoldanskih maš.
KOLEDOVANJE

Koledovanje bo v soboto, 6. januarja.
Za Polzelsko župnijo velja, da kdor
bi želel blagoslov kolednikov prvič,
naj to sporoči v župnišče. Za ostale
bomo uporabili lanski spisek. Prispevki bodo oddani misijonarjem.
SKRB ZA CERKEV

Čiščenje in krašenje cerkve ta teden.
Andraž: Plaskan, Andraž 4, Šumljak,
Andraž 5, Bukovec, Andraž 1. Polzela:
Polzela II.

MISEL

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.
Božič praznujemo kot ozdravljenje, ki
naj nas vodi v stik z Božjim otrokom
v nas. Bog naj bi se v nas rodil. To pomeni priti v stik z enkratno podobo,
ki si jo je Bog naredil o vsakem izmed
nas. Če se v nas rodi Bog, se naše življenje prenovi. Začnemo lahko znova.
Ne določa nas več naša preteklost.
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 18.
uri, bo v župnijski cerkvi na Polzeli
'Božično-novoletni koncert'. Letos bo
nastopila Darja Švajger ob spremljavi
pianista Jake Puciharja. Vstop prost.
JASLICE

* Gasilski dom Drešinja vas. * Živalski
vrt Ljubljana, od 25. do 29. decembra.
* Vojniške ulice in Jernejev dom do
2. januarja. * Žive jaslice v opuščenem
kamnolomu v Dol-Suhi, v ponedeljek,
25. decembra. * Žive jaslice in glasba
v Jami Pekel, 25. in 26. decembra. In
seveda še na mnogih drugih mestih.
Vsekakor pa z največjim veseljem
poglejte te, ki bodo postavljene v
domači cerkvi in še najbolj tiste, ki
jih boste v družinskem okolju postavili v svojih dnevnih sobah.

