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

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

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Po treh dneh
so ga našli v templju.
Tam je sedèl med učitelji,
jih poslušal in vpraševal.
In vsi, ki so ga slišali, so
strmeli nad njegovo razumnostjo
in njegovimi odgovori.
Ko sta ga zagledala,
sta bila presenečena
in njegova mati mu je rekla:
»Otrok, zakaj si nama tako stóril?
Tvoj oče in jaz sva
te žalostna iskala.«
Dejal jima je:
»Kako da sta me iskala?
Mar nista vedela, da moram biti
v tem, kar je mojega Očeta?«
Družina igra pomembno vlogo v živLk 2,45-49)

ljenju vsakogar izmed nas. Iz zdravih
družin izhajajo zdrave osebnosti. Vsaj
na splošno je tako. Zdravje naroda je
odvisno od zdravih družin, propad naroda pa se začenja s propadanjem
družine. Cerkev se tega zaveda. Ker
nam želi samo dobro, postavlja pred
nas vzor, ki naj bi se zgledovali po
njem – to je nazareška družina.

Sveti Troedini Bog, ti si ljubezen.
Milostno se ozri na družine,
da bodo uresničevale tvoj načrt.
Staršem in starim staršem vlij
moči, da bodo sprejemali
odgovornost in z zgledom
mladi rod opogumljali Ob vsem tem pa družina ni vrednota,
za zakonsko in ki bi se ji moralo vse drugo ukloniti.
družinsko življenje. Nad njo je človek, oseba, posamezni

član družine. Zaradi njega je družina
ustanovljena, njemu mora omogočati, da v njej uresniči samega sebe.
Mož se uresničuje v ljubezenski povezavi z ženo, po naravi je k njej naravnan, v njej najde svojo dopolnitev.
Žena uresničuje svojo ženskost v
ljubezenski povezavi z možem. Nanj
je naravnana in v njem najde svojo
dopolnitev.
Oba se uresničujeta ob otrocih, ki jih
porajata in vzgajata. Nanje je naravnana njuna telesnost in duševnost, v
njih se dopolnjuje njuna oseba in
skupna rast.
Otroci se uresničujejo ob starših. Iz
njihove ljubezni se porajajo, ob njihovi
skrbi odraščajo, ob njihovi zrelosti
dozorevajo. Uresničujejo pa se tudi v
medsebojnih odnosih. Človek je
družbeno bitje in že od malega se
mora uvajati v skupnost.

NAŠA, SVETA DRUŽINA

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, 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 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.

Jožef se je dopolnjeval ob Mariji, Marija ob Jožefu, oba ob Jezusu. Jezus pa
je ob njima napredoval v modrosti,
starosti in milosti. Lepšega vzora
Cerkev ljudem ne bi mogla ponuditi.

Zelo potrebno in primerno je, da se v
razmišljanju o svoji družini ozremo
v Sveto družino, v njeno resničnost,
da se ozremo v njen Nazaret, v njen
Betlehem, v ves tek njenega življenja.
Spoznali bomo, da nam je Sveta družina dosti bliže, kot običajno mislimo,
ali pa lahko pogledamo še z druge
strani - smo tudi mi veliko bliže Sveti
družini, kot običajno sodimo.

Po: Beseda da Besedo

Po: S. Zore, cerkev sv. Nikolaja - dec. 2014

Luč, mir in veselje ne visijo na božičnem drevescu. Ne objamejo te ob
sentimentalni božični glasbi. Božični sejmi, voščila in priprava daril ne
morejo napolniti s srečo nobenega srca. V revščini in hladu in globoki
osamljenosti je prišel na svet k vsem ljudem Nekdo, ki je s svojim življenjem
želel postati luč in toplina. Če si odprt za skrivnost tega Človeka, odprt kot
otrok, te bo objela luč in začutil boš toplino. V teh dneh ti želim v srcu luč in
toplino, da bi ljudem pregnal hlad in jim v temi prižgal nekaj zvezd.
Phil Bosmans, Živi vsak dan

NEDELJA
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.
17.00

* SVETA DRUŽINA * Feliks I., papež * Janez Boccardo

POLZELA 7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
ANDRAŽ 9.00 … za + Ivana DUŠIČA
POLZELA 10.30 … za + Ivana, Marijo CVENK (obl.), CVENKOVE, MAROVTOVE
… za + Marijo CIZEJ roj. MEŠIČ (obl.) in Stanka
… za + Anžeta, Antonijo, Stanka KOLENCA * J.K., G.B., Š.D.
31.12..

PONEDELJEK

* Silvester (Silvo), papež * Melanija M. in Pinijan

POLZELA 17.00 … za + Silvo HOFMAN in Venčeslava, KOTNIKOVE
… za + polzelske duhovnike
* maš.: J.K., T.K.
1.1..

TOREK
ANDRAŽ
POLZELA

2.1..

3.1..

9.00 …
…
10.30 …
…

SREDA
POLZELA

* Marija, Božja Mati * Novo leto * Fulgencij, škof
za
za
za
za

+
+
+
+

Ferdinanda JELENA
Lidijo JELEN
* maš.: J.K., V.A.
Franca KOLARJA (obl.) in Edija VELERJA
Marijo (obl.), Maksa, starše TONAČEVE
* J.K., G.B.

* Bazilij Veliki, škof, c.u. * Gregor Nacianški, škof, c.u.

7.00 … za + Venčeslava VAŠLA

ČETRTEK

* Presveto Jezusovo ime * Genovefa Pariška

ANDRAŽ 16.00 … za + Ivana SITARJA (30. dan)
POLZELA 16.30 … adoracija pred Najsvetejšim
POLZELA 17.00 … za + Ivana DROFENIKA
… za + Jožeta in Ivano KOVAČEC
* maš.:
POLZELA 17.30 … molitev za duhovne poklice pred Najsvetejšim
4.1..

PETEK

5.1..

SOBOTA

* Elizabeta Seton, redovnica * Angela Folinjska, redovnica
POLZELA 16.30 … češčenje Srca Jezusovega, molitev, spoved, blagoslov
POLZELA 17.00 … za + Hildo FLORJANC (obl.)
… za + Karla VRABIČA (7. dan)
* maš.: J.K., V.A., A.Š.
… v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 17.30 … molitev, češčenje pred Najsvetejšim
* Janez Nepomuk Neumann, škof * Emilijan (Milena), devica

POLZELA 17.00 … za + Baltazarja DEDIČA in Cvetko
… za + Franca JELOVŠKA (obl.)
6.1..

J.K., G.B.

NEDELJA
POLZELA
ANDRAŽ

POLZELA

* maš.: J.K., T.K.

* GOSPODOVO RAZGLAŠENJE * Sveti trije kralji

7.00 … za žive in rajne polzelske in andraške farane
9.00 … za + Nado GABERŠEK (obl.), Ludvika, Pavlo BRITOVŠEK
… za + Vinka, Danico UŠEN, vse SREDENŠEKOVE, Jožeta,
Terezijo, Ivana GLUŠIČA
* maš.: J.K., V.A.
10.30 … za + Tilčko (obl.), Ivana ŽOLNIRJA
… za + Milko ŠTORMAN (obl.)
… za + Vero KUNSTEK
* maš.: J.K., G.B., Š.D.

OBVESTILA - VABILA

PSMM 2019 SLOVENIJA

JANUAR: Da bi mladi ljudTo nedeljo, 30. decembra obhajamo
je, zlasti v Latinski Amepraznik Svete družine. Otrokom bo
riki,
sledili
Marijinemu zgledu in se
podeljen posebni blagoslov.
odzvali Gospodovemu povabilu, naj
V ponedeljek, 31. decembra, ob 17. veselje evangelija posredujejo svetu.
uri bo na Polzeli sv. maša ob sklepu
'OTROCI ZA OTROKE'
leta 2018. Pel bo združeni zbor.

V četrtek, 3. januarja, ob 18. uri, sre- Otroci so tudi letos prejeli 'Adventni
čanje zakonske skupine Jeruzalem. koledar'. V zvezku je bil tudi načrt
škatlice za darove, ki naj bi jih otroci
V petek, 4. januarja, ob 16.30 (pred zbirali za otroke v misijonih. Božič
mašo) bo na Polzeli pobožnost v čast je čas, ko te škatlice prinesejo in položijo k cerkvenim jaslicam. Hvala!
Srcu Jezusovemu.
Pred praznikom Sv.
treh kraljev, v soboto,
5. januarja, bo letošnje koledovanje v
župnijah Andraž in Polzela. Za Polzelo, kjer obiskujejo le tiste družine,
oz. osebe, ki si to želijo velja, da se
prijavijo. K tistim, pri katerih so bili
že prejšnja leta, bodo prišli vrez vnovičnega povabila. Za sprejem in dar
misijonarjem že v naprej hvala!

TEČAJI

V Škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu
bo v sredo, 9. januarja, ustvarjalna
skupina za starejše. Ob 10. uri. Pripravlja: Barbara Godler.

Založba Družina 19. januarja v Ljubljani organizira celodnevni tečaj za
mlade, ki bi se želeli preizkusiti v
novinarstvu in se kaj novega naučiti
(srednješolci, študenti). Tečaj je brezplačen, vključuje tudi preprosto kosilo.
Koledniki prinašajo veselo oznanilo: Spletna povezava: http://www.dru
»Bog je postal človek, da bi živel z nami, zina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek
da bi doživljal skrbi in težave.« S tem /postani-mojster-intervjuja.
sporočilom trkajo na vrata domov in
NAROČNINE 2019
posredujejo voščila in blagoslov.
Ognjišče ………………………..... 33,50 €
V nedeljo, 6. januarja, ob 16. uri bo v Družina ……………...........…… 109,20 €
župnijski cerkvi na Polzeli tradicionalni Družina (v januarju) ……... 104,00 €
'Trikraljevski koncert'. Nastopili bodo Prijatelj …………………….....… 11,70 €
vsi župnijski zbori in glasbene skupine. Misijonska obzorja ……….….. 9,00 €
#Najst ………….......................… 23,40 €
SKRB ZA CERKEV
Mohorjeva zbirka ………....… 48,00 €
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden. Magnificat ………………….…... 55,80 €
Andraž: Gaberšek, Andraž 31, Ločan, Cerkveni glasbenik ……....... 35,40 €
Andraž 52. Polzela: Podvin pri Polzeli. Vzgoja ……....................………… 23.00 €

