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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Ker pa je ljudstvo
živelo v pričakovanju in so se
v srcu vsi spraševali o Janezu,
če ni morda on Mesija,
je Janez vsem odgovóril:
»Jaz vas krščujem z vodo,
pride pa močnejši od mene,
in jaz nisem vreden,
da bi mu odvezal
jermen njegovih sandal;
on vas bo krstil
s Svetim Duhom in ognjem.«
Tako je torej Janez še z
mnogimi drugimi opomini
oznanjal ljudem evangelij.
(Lk 3,51-16.18)

Sreča ni v praznem samozadovoljstvu.
Ne zamenjujmo veselja z zadovoljstvom.
Samo Bog lahko izpolni našo željo po
sreči in najglobljem veselju.
Notranje veselje je znamenje
Božje navzočnosti.
Temelj našega veselja
je zavest, da nam je
»Gospod blizu«.
(Flp 4,5)
Po: B. Rustja, Zgodbe za advent

Danes so v navadi intervjuji. Časnikarji raznih uredništev obiskujejo
ljudi in jih sprašujejo o tem in onem,
kar bi bralce in poslušalce utegnilo
zanimati.
Današnji evangelij nam prinaša intervju, ki ga je za časa Tiberija ujel
'časnikar' Luka iz Antiohije na bregu
reke Jordan. Takrat je tam nastopal
mogočen prerok. Njegov glas je odmeval po širni pokrajini. Množice so
se zgrinjale okrog njega in ga poslušale. Ljudje raznih poklicev so ga
spraševali, kaj naj storijo. Mož se ni
izmikal odgovorom. Jasno in odločno
jim je dajal navodila za življenje. Nikogar ni nagovarjal, naj pride za njim
v puščavo, naj se, kot on, oblači v vel-

blodjo kožo in hrani s kobilicami.
Ne! Vsakdo naj ostane pri svojem
poklicu, toda opravlja naj ga dobro
in odgovorno in naj se varuje krivice.

VESELITE SE!

Bratje in sestre,
veselíte se v Gospodu
zmeraj; ponavljam vam, veselite se.
Kako bi govoril ta prerok danes nam? Vaša dobrota naj bo znana vsem
Nič drugače. Poklicev je sicer mnogo ljudem. Gospod je blizu. (Flp, 4,4)
več, kot so ji poznali v tistem času.
Vsi so potrebni in nobenega ne bi Pavel, ne poslušamo te.
zavračal. Vsakomur pa bi dal vedeti, Mi kristjani le redkokdaj znamo
da je njegova prva dolžnost delati biti veseli v Gospodu.
dobro in se varovati krivice.
Nasprotno! Znani smo kot kujavi,
Zdravnikom bi govoril, da je njihov cmeravi in tarnajoči ljudje.
poklic življenje ohranjati, v nobenem In mnogi zavračajo Jezusa ravno
primeru pa moriti; učiteljem in vzgo- zato, ker se ustrašijo naše žalosti.
jiteljem bi naročal, naj mladim vcep- Pavel, ne poslušamo te.
ljajo ljubezen do resnice, pa naj bo Dovolimo, da nam zlo, ki nas
ta na katerikoli strani; oblastnikom, obdaja, teži srce,
naj krotijo nasilneže in ščitijo slabot- namesto da bi pripomogli k
ne; inženirjem in kemikom, naj ne razcvetu dobrega v veselje vseh.
uničujejo narave in ne zastrupljajo Pavel, ne poslušamo te.
okolja; sodnikom, naj odmerjajo
pravico in se ne dajo podkupovati; Poslušajo te svetniki in zato
umetnikom, naj pri odkrivanju le- vzbujajo začudenje,
pote ne prestopajo meja nravnosti; še več, ljudje, celo njihovi učenci, jih
duhovnikom, da je potrebno evangelij imajo za nore.
oznanjati bolj z življenjem kot z be- Pavel, ne poslušamo te.
sedo …
Bojimo se praznovanja in veselja in
Vsem pa bi povedal, naj bodo priprav- zaradi naših temnih in žalostnih oblek
ljeni na prihod nekoga, ki bo imel v se ljudje bojijo, da prinašamo nesrečo.
roki velnico. Čistil bo svoj skedenj Pavel, zgani nas!
in odbiral zrnje. Takrat ne bo dobro
Ne moremo pričevati, da je Gospod
biti plevel.
blizu, če se držimo kakor pogrebci.
Po: p. F. Cerar: Evangelij na prepihu

Ko bo prišel večer,
boš sojen po ljubezni.
Nauči se ljubiti tako, kot Bog hoče,
in opusti svoje človeške navade.
(sv. Janez od Križa)

Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj

Samo nekaj let živimo,
zakaj bi torej ne storili vsega,
kar je v naši moči, da drug drugemu
naredimo življenje lepo?
(Robert Koch)

16.12..

NEDELJA

* 3. ADVENTNA * Adelajda (Adela), k.

* DETDNEVNICA

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Franca ATELŠKA
POLZELA 10.30 … za + Štefanijo in Jožeta KAČA
… za + Marijo ŽGANK in Janeza
… za + Zvoneta OŽIRJA
* maš.: J.K., A.Š., V.A.
17.12..

PONEDELJEK
POLZELA

7.00 … v dober namen

18.12..

TOREK

19.12..

SREDA

* Vunibald, opat * Gacijan, misijonar
* DETDNEVNICA
POLZELA 17.00 … za + Ireno TERGLAV (8. dan), Tanjo VARGA, Agico, Avgusta
… za + Andreja, Marijo KUMER
… za + Jožefo, Franca JELENA
… za žive in rajne ZAPUŠKOVE
* maš.: J.K., G.B., S.P., V.A.

POLZELA
20.12..

* Janez de Matha, red. ustanovitelj * DETDNEVNICA

* Urban V., papež * Anastazij, opat
7.00 … za + Vero KUNSTEK (30. dan)

ČETRTEK

* Vincencij Romano, duhovnik
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Enjo ŠTRAJHAR OCVIRK
… za + Marijo OŽIR (30. dan)
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice

21.12..

PETEK

22.12..

SOBOTA

KVATRE

POLZELA 17.00 … za + Bernarda GLOBOČNIKA ml.
… za + Ivana DROFENIKA

23.12..

NEDELJA

* DETDNEVNICA
* DETDNEVNICA

* maš.: J.K., S.P.

* Peter Kanizij, duhovnik, c. u. * Dominik, opat * DETDNEVNICA
POLZELA 17.00 … za + Bogdana NOVAKA (30. dan)
… za + Janka ŽURBIJA
* maš.: J.K., S.P.
POLZELA 17.30 … molitev, slavljenje pred Najsvetejšim

POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* Frančiška K. Cabrini, red. ustanoviteljica

* 4. ADVENTNA * Janez Kancij, duh.

7.00 … za
9.00 … za
… za
… za
10.30 … za
… za
… za
… za

* DETDNEVNICA
* maš.: J.K., G.B.

* DETDNEVNICA

žive in rajne polzelske in andraške farane
+ Bernarda PIREC (obl.), Antonijo, brata Lojzeta
+ Jožefo, Nandija KRKA, Silva, vse BELOGLAVČEVE
+ Ivano BUKOVEC
* maš.: J.K., A.Š., V.A.
+ Karla MOČNIKA, TANJŠKOVE, RIBIČEVE
+ Rozalijo (obl.) in vse + CIBERLOVE
+ Alojza SATLERJA (1. obl.)
+ ŠVAJGERJEVE
* maš.: J.K., G.B., A.Š., V.A.

Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno,
da bi osramotil tisto, kar je močno« (1 Kor 1,27).

OBVESTILA - VABILA

DOBRODELNOST

To nedeljo, 16. decembra ob 16. uri bo
na športnem igrišču v Andražu organizirano 4. predbožično druženje, na
katerega so vabljeni otroci, starši, st.
starši, vsi krajani Andraža in Dobriča.
(Društva prijateljev mladine Andraž).

Misijonsko središče Slovenije pričenja
zbiranje rabljenih očal za ljudi s težavami z vidom v misijonih. Če vam torej
ostajajo kakšna očala, ki jih ne potrebujete več, jih prinesite in oddajte v
posebno škatlo. V optiki Glasmaher
jih bodo (brezplačno) pregledali, jih
Vse dneve v tem tednu bo pri mašah primerno opremili in pripravili za
božična devetdnevnica. »Kralja, ki pošiljanje v misijone.
prihaja, pridite molimo.«
* Spovedovanje ta tednu na Polzeli:
sreda 14.00 do 17.00; četrtek 13.00
do 17.00; petek 7.15 do 8.00; 14.00
do 15; 16.30 do 17.00; sobota 16.00
do 17. 00; nedelja 6.30 do 7.00.
* Spovedovanje ta teden v Andražu:
ponedeljek 15.00 do 16.30; torek,
13.45 do 14.30; nedelja 8.30 do 9.00.
* Spovedovanje pri kapucinih v Celju
poteka vsak dan 30 minut pred in med
sveto mašo, ki se prične ob 18. uri.

ADVENT

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

To nedeljo, 16. decembra, ob 16. uri bo
v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Galiciji
orgelski koncert Jana Grobelnika. Sodelovali bodo gališki instrumentalisti.

V petek, 21. decembra ob 19. uri bo v
V petek, 21. decembra bo v graščini Kulturnem domu v Andražu božični
Novi klošter (severni vhod) duhovna koncert skupine DRAŽ z gosti.
obnovo za ženske. Ob 18. uri. Možnost RAZSTAVA JASLIC
za sveto spoved.
Od 16. decembra do 2. januarja bo v
V nedeljo, 23. decembra bodo skavti gasilskem domu v Drešinji vasi na
že tradicionalno ponesli Luč miru iz ogled 15. razstava »Jaslice Savinjske
Betlehema tudi k nam. Sodelovali bo- doline«. Otvoritev z blagoslovom bo
do pri vseh sv. mašah in imeli s seboj to nedeljo, 16. decembra, ob 16. uri.
tudi sveče. Del vašega daru bo šel v Odprta bo še 23., 25., 26., 30 decemdobrodelne namene. Lepo vabljeni, bra ter 1. januarja od 10. do 18. ure.
da plamen ponesete v svoje domove. Ostale dni do 2. januarja je ogled moDelimo plamen – zanetimo mir.
žen po dogovoru na tel.: 031 230 021.
SKRB ZA CERKEV

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

NAROČNINE 2019

Ognjišče ………………………..... 33,50 €
Družina ……………...........…… 109,20 €
Družina (v januarju) ……... 104,00 €
Prijatelj …………………….....… 11,70 €

