Glasilo župnij Polzela in Sv. Andraž nad Polzelo
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih
sv. mašah – leto B
31. december.
Ni se nam ga
Trg svete Marjete 1 * Andraž 69 * 0591 13 867 * 041 742 965 * joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
In glej, bil je v Jeruzalemu mož,
ki mu je bilo ime Simeon;
bil je pravičen in bogaboječ in
je pričakoval Izraelove tolažbe
in Sveti Duh je bil z njim.
Razodeto mu je bilo od Svetega
Duha, da ne bo videl smrti,
dokler ne bo videl
Gospodovega Maziljenca.
In Simeon jih je blagoslovil
in rekel Mariji, njegovi
materi: »Glej, ta je postavljen
v padec in vstajenje mnogih
v Izraelu in v znamenje,
kateremu se bo nasprotovalo pa tudi tvojo lastno dušo bo
presunil meč - da se razodenejo
misli iz mnogih src.«
(Lk 2, 25-26.34-35)

Gospod, zahvaljujemo se ti za vse
družine, ki se trudijo živeti prave
odnose, kjer otroci spoznavajo
vrednote in se
naučijo živeti
smeh in solze
življenja. Naj prave
vrednote črpamo iz
zgleda Nazareške družine.

Upam, da vas danes, na nedeljo, na
praznik svete Družine navdaja veselje,
veselje vsakega nad svojo družino.
Upam, da ste v tem prazniku družine
ponosni na svojo družino, vsak na
svojo ženo, na svojega moža, na svoje
otroke, otroci na svoje starše. Ne zaradi tega, ker so vaše družine idealne,
ne zaradi tega, ker bi bile naše družine
popolne, pač pa zaradi tega, ker si
prizadevamo za to, da bi bili naklonjeni drug drugemu, da bi sprejemali
drug drugega, in da bi v tej odprtosti

za življenje, v odprtosti za sočloveka
izpolnjevali Božjo voljo.

eno leto, ko pride v puberteto in ko
začne odhajati od doma.

Družina je tisti prvi in najpomembnejši prostor, v katerem ima človek
zavetje, v katerem ima oporo, v katerem lahko stoji in raste v samostojnost, iz katerega lahko odhaja pokončno in v katerega se lahko vedno
znova vrača za pot, da more postati
pokončen. Če mu vzamemo družino,
potem bomo dobili nekoga, ki ne bo
imel nobene opore več. Človeka brez
opore pa lahko premika čisto vsaka
sapica, niti vetra ni potrebno. Lahko
ga vodiš od police do police, od ponudbe do ponudbe in mu neprestano
obljubljaš, kaj mora vzeti, česa se
mora oprijeti zato, da bo zadovoljen,
da bo srečen, da bo njegovo življenje
izpolnjeno. Ne bo. Izpolnjeno življenje je lahko samo v družini, v kateri si
sprejet in v kateri sprejemaš druge,
v kateri si ljubljen in v kateri ljubiš.

Po: S. Zore, radio.ognjisce.si

MARIJA, MATI BOŽJA

Prva mati ponižnosti in
poslušnosti je Marija ...
Druga mati, ki nas je rodila na ta svet, ponesla h krstu po
Marijinem zgledu, darovala Bogu z
gorečo svečo, je tvoja in moja ljubljena mati. Kako vzvišen običaj za
matere –blagoslovljeno darovanje
otroka! Zato pravi Jezus: »Žena na
porodu je žalostna, ker je prišla njena
ura. Ko pa porodi se ne spominja več
bolečin zavoljo veselja, ker je človek
rojen na svet« (prim. Jn 16,21).
Pred mnogimi leti me je moja mati
prinesla v cerkev. Bogu in Mariji me
je darovala. Zaobljubila se je Bogu,
da me vzgoji za Gospoda. Bela obleka
Slišali smo, kako je Simeon vzel Je- in goreča sveča sta bili znamenje, da
zusa v naročje. Ali si predstavljate, s sem kot nedolžen otrok dedič večnega
kakšno nežnostjo ga je držal. Spom- življenja. Vzgajala me je, opominjala,
nim se, kako je brat prvič držal v molila, svarila! Kaj je nastalo iz menaročju svojo prvorojenko, kako je ne: kaj je doživela moja mati v meni?
bil simpatično in nežno neroden. Me bo nekoč na veliki dan sodbe prav
Verjamem, da ste bili bolj ali manj tako predstavila Jezusu kot nekoč in
takšni vsi očetje in v prvem trenutku rekla: Tukaj je! ... Mati, zakaj si mi
tudi mame. V tem je nekaj pomenlji- tako zgodaj umrla. Ni bilo varuha v
vega. Otroka moraš vedno jemati v tolikih nevarnostih, da bi se lahko
naročje, k srcu z nežnostjo, previdno, zatekel k tebi, v težki žalosti iskal
da ga ne poškoduješ, ali da ti ne bi tolažbo na tvojih prsih, te vprašal za
zdrsnil iz rok. Vedno mora ostati v nasvet. Tukaj na zemlji zato nitvojem naročju, čeprav v različnih mam več nobene matere.
starostih, na drugačen način. Vedno Zato nam je Bog dal tretjo mater, sv.
ga je treba držati v svojih rokah pred Cerkev, da nas v zibelki sprejme v
Gospodom, v templju, da ti bo Gospod svoje materinsko varstvo in nas kot
odkrival, na kakšen način bodi mama, mati skrbno in ljubeče spremlja do
in na kakšen način bodi oče, ko je star groba. (A. M. Slomšek, Mati čiste ljubezni)

31. 12. – 07. 01.

NEDELJA

*

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

POLZELA 7.00 …
ANDRAŽ 9.00 …
POLZELA 10.30 …
…
…

za žive in rajne polzelske in andraške farane
v dober namen (zahvala)
za + Marijo CIZEJ, r. MEŠIČ in Stanka
za + Matija TURNŠKA
za + polzelske duhovnike
* maš.: J.K., A.Š., S.P.

PONEDELJEK * 1. 12. 2018

* Marija, Božja Mati * Novo veto
ANDRAŽ 9.00 … za srečo in blagoslov v novem letu
POLZELA 10.30 … za + Franca KOLARJA (obl.)
… za + Alojza SATLERJA (7. dan)
* maš.:

TOREK * 2. 1. 2018
POLZELA 15.30 …
POLZELA 17.00 …
…
…

za
za
za
za

J.K., S.P.

* Bazilij Veliki, šk., c.u. * Gregor Nacianški, šk., c.u.
+ Štefanijo OTOREPEC (pogrebna)
+ Gizelo POLANC PODPEČAN (30. dan)
+ Janka SERDONERJA (30. dan)
+ Silvestro UPELJ (8. dan)
* maš.: J.K., A.Š., G.B.

SREDA * 3. 1. 2018

* Presveto Jezusovo ime * Genovefa Pariška, dev.
POLZELA 7.00 … v dober namen

ČETRTEK * 4. 1. 2018
1

ANDRAŽ
POLZELA

* Angela Folinjska, red. * Elizabeta Seton, red.
16.00 … za + Srečka BRINOVŠKA
17.00 … za + Hildo FLORJANC (obl.)

PETEK * 5. 1. 2018
1

ANDRAŽ 15.30 …
ANDRAŽ 16.00 …
POLZELA 16.40 …
POLZELA 17.15 …
…

* Emilijana (Milena), dev. * Janez Nepomuk Neumann, šk.
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, blagoslov
po določenem namenu
izpostavitev Najsvetejšega, molitev, spoved, blagoslov
za + Albina in Kristino TERČAK
v čast Srcu Jezusovemu
* maš.: J.K., S.P.

SOBOTA * 6. 1. 2018
1

POLZELA 10.30 …
ANDRAŽ 16.00 …
…
POLZELA 17.00 …
…

NEDELJA
1

*

* GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Gašper, Maha, Boltežar

za + Marijo LOBNIK ŠTRUKELJ … blagoslov kolednikov
za + Janija KRAJNCA in vse KUKENBERŠEKOVE
v čast Srcu Marijinemu
* maš.: J.K., S.P.
za + Jožefo KORBER (8. dan)
za + Jožeta VESELIČA
* maš.: J.K., A.Š.

7. 1. 2018 * JEZUSOV KRST * Rajmund Penjaforski, druh.

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

za
za
za
za
za
za
za
za

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Nado GABERŠEK (obl.), Ludvika, Pavlo BRITOVŠEK
+ Ivana GLUŠIČA in vse DOMNETOVE
+ Ano MAJHENIČ
* maš.: J.K., A.Š., G.B.
+ Marijo VASLE (obl.) in Maksa
+ Tilčko (obl.) in Ivana ŽOLNIRJA
+ Franca JELOVŠKA (obl.)
+ Milko ŠTORMAN (1. obl.)
* maš.: J.K., A.Š., S.P., G.B.

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2018 - SLOVENIJA

To nedeljo, 31. decembra bo zaključek leta. Posebne večerne sv. maše
ne bo. Zahvalno pesem bomo zapeli
ob koncu dopoldanskih maš.

JANUAR: Za evangelizacijo.
Da bi kristjani, kot tudi druge verske
manjšine v azijskih državah, lahko v
vsej svobodi živeli svojo vero.

Verouka ta teden ne bo. Srečanja spet
v tednu od ponedeljka, 8. januarja.

Na začetku adventa so otroci prejeli
posebne koledarje, ki so jim omogočili lepo in duhovno bogato pripravo
na Božič. Vsebina je predstavila več
misijonov in na nekaj mestih povabila
k dobrodelnosti, zbiranju prispevkov
za misijone. Škatlice z zbranim zdaj
prinesite k jaslicam v cerkvi in jih
odložite na določeno mesto ob njih.

V četrtek, 4. januarja po sv. mašah
molitev za duhovne poklice.
V četrtek, 4. januarja ob 18. uri bo
srečanje zakonske skupine.
V petek, 5. januarja (prvi v mesecu)
bosta v Andražu in na Polzeli pobožnosti v čast Srcu Jezusovemu!

KONCERTI

V soboto, 6. januarja bodo praznične
maše na Polzeli ob 10.30 in ob 17. uri,
v Andražu pa ob 16. uri. Blagoslovili
bomo 'trikraljevsko' vodo. Prinesite
posodice, da jo boste lahko odnesli.

V nedeljo, 7. januarja, ob 16. uri, bo
v župnijski cerkvi na Polzeli tradicionalni 'trikraljevski' koncert pevskih
zborov in skupin. Vstop prost.

V nedeljo, 7. januarja ob 9. uri v Andražu in ob 10.30 na Polzeli bo sv.
maša s predstavitvijo letošnjih prvoobhajancev.

V petek, 12. januarja bo v škofijskem
domu Celje (Vrbje 82, Žalec) družabno
srečanje za katehistinje in katehiste
škofije Celje ob vstopu v novo leto.
Zberejo se ob 18. uri. Zaradi priprave
hrane in organizacije potrdite svojo
prisotnost do ponedeljka, 8. januarja
(sabinazupan1@gmail.com, 041 456
284). Prispevek za večerjo: 10,00 €.

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: Vodovnik, Andraž 51, Sitar,
Andraž 50, Praprotnik, Andraž 51/a.
Polzela: Podvin pri Polzeli.

SREČANJE ZA KATEHISTINJE

NAROČNINE 2018

Ognjišče ………………………..… 32,00 €
Družina ……………………..... 101,40 €
Prijatelj …………………….....… 11,70 €
Misijonska obzorja ……….….. 9,00 €
Novi svet .................................... 33,00 €
Najst …………..........................… 23,40 €
Frančišek .......................................... dar

