Glasilo župnije sv. Marjete Polzela, Trg sv. Marjete 1
1. december

Tel.: * 041 634 392 * 041 381 472 * 041 259 317

* joze.kovacec@rkc.si

BESEDA ŽIVEGA BOGA
Bodite torej budni,
ker ne veste, katerega dne
pride vaš Gospod! Vedite pa:
ko bi hišni gospodar vedel,
ob kateri straži pride tat,
bi ostal buden in ne bi pústil
vlomíti v svojo hišo.
Zato bodite
tudi vi pripravljeni,
kajti ob uri, ko ne pričakujete,
bo prišel Sin človekov.«
(Mt 24,42-44)

Nedelja Karitas nas vabi, da bi znali
vsak dan uzreti stisko ljudi okrog nas.
Slednja ni vedno le materialna;
morda je katera druga večja od te.
Bodimo vsi delivci dobrega v svetu.
Topla in vzpodbudna beseda,
okrepljena z molitvijo
mnogokrat naredi
že zelo veliko.
Vselej pa smo poklicani,
da po svojih močeh,
pomagamo tudi
materialno.
A.K.

Stari Latinci so imeli pregovor: 'Ponavljanje je mati učenosti.' Ponavljanju
v življenju nismo preveč naklonjeni.
Če velikokrat slišimo iste stvari, na
primer Božjo besedo pri maši, sami
pri sebi mislimo ali tudi rečemo: 'To
smo že neštetokrat slišali! To nam nič
ne pove!' Cerkev kot modra vzgojiteljica pa vztraja pri preskušeni metodi
ponavljanja, zato nas s to današnjo
nedeljo vabi na ponoven začetek v
Jezusovi šoli. Začenjamo novo bogoslužno leto. Bog ne daj, da bi morali
letos iti nazaj v isti razred kot lani,

ker v tem letu, ki se končuje, nismo
nič napredovali! Ali je bila Božja beseda, ki smo jo poslušali dvainpetdeset nedelj pa še nekaj praznikov,
govorjenje v prazno? Mar zakramenti,
ki smo jih prejemali, niso rodili nobenega sadu v našem življenju? Če
smo z Božjo milostjo vsaj malo sodelovali, se je moralo nekaj premakniti.
Tudi novo cerkveno leto, ki ga začenjamo, naj pomeni za nas korak naprej
h Kristusu, k našemu odrešenju, k
naši človeški in krščanski zrelosti.
"Čas je že, da od spanja vstanemo,"
nam kliče apostol Pavel v drugem
berilu današnje nedelje. "Naše zveličanje je bližje kot tedaj, ko smo
vero prejeli." Bližina odrešenja se
kaže v tem, da ne živimo po svojih
nagonih in strasteh, ampak si "nadenemo Gospoda Jezusa Kristusa".
Jezus je naš vzornik in vzorec odrešenega človeka. Njegova podoba se
more zarisati in izpopolnjevati v nas
le z našim prizadevanjem, z našim
sodelovanjem. Sveti Avguštin, ki so
ga k spreobrnitvi in svetništvu poklicale prav te besede, ki jih slišimo v
drugem berilu današnje nedelje, je
zapisal: "Bog nas je ustvaril brez nas,
toda zveličal nas ne bo brez nas."
Kristus ni prišel reševat človeka
obveznosti od zemeljskih, vsakdanjih
nalog, prišel mu je pokazat, kako se
izpolnjevanje teh nalog spremeni v
odreševanje samega sebe in drugih.
Srečanje s Kristusom daje človeku
čisto nov pogled na življenje.
Po: S. Čuk

ADVENTNI VENEC

Bog, naš Oče,
slavimo te, molimo te
in poveličujemo.
Zahvaljujemo se ti za vse milosti, ki
jih dan za dnem prejema naša družina.
Polni zaupanja te prosimo,
blagoslovi ta adventni venec
(to adventno znamenje).
Daj, da nas bo povezal med seboj in
s teboj, da se bomo tako dobro
pripravili na prihod
našega Gospoda Jezusa Kristusa,
ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Povzeto po: Družina slavi

Dobri Bog, rad pojem adventne
pesmi in poslušam besede
preroških obljub.
Toda včasih gredo pesmi in besede
mimo mene in se me ne dotaknejo.
Daj, da bodo tvoje besede vstopile v
moje srce in ga bodo odprle miru,
ki si ga ti obljubil,
ljubezni, ki jo ti prinašaš na svet,
odrešenju, ki ga ti podarjaš,
in modrosti, ki se od tebe
razliva na nas.
Adventni čas naj bo čas odrešenja
za našo družbo.
Sveče, prižgane na adventnem vencu,
naj ožarjajo tudi brezbrižna srca.
Pošlji svojo tolažbo obupujočim.
Tvoj mir in tvoja pravičnost
naj vzcvetita na naši zemlji,
po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
B. Rustja, Zgodbe za advent in božič
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* 1. ADVENTNA – NEDELJA KARITAS * Edmund
za žive in rajne polzelske farane
v zahvalo
za + družini VOŠNJAK, PEČOVNIK
za + družino GRADIČ
za + Janeza SERDONERJA (obl.), Stanka NOVAKA ml. in
mamo Marijo
* maš.:

2.12..

PONEDELJEK

g. ..., A.Š., K.C., Š.D.

* Bibijana, mučenka * Kromacij, škof

POLZELA 17.00 … za + Fani (obl.), Antona TEVŽIČA, Marijo ŠKETA
… za + Antona MELANŠEK (8.dan)
3.12..

TOREK

* Frančišek Ksaver, duhovnik, apostol * Sofonija, prerok

POLZELA 17.00 … za + Boštjana MASTNAKA
4.12..

SREDA
POLZELA

5.12..

7.00 … za + Jožefo ZAVRŠNIK

ČETRTEK
POLZELA
POLZELA
POLZELA

6.12..

* Janez Damaščan, duhovnik * Barbara, mučenka

* Saba (Sava), opat, puščavnik * Krispina, mučenka

6.30 … adoracija pred Najsvetejšim
7.00 … po namenu
… molitev za duhovne poklice
17.00 … miklavževanje

PETEK

* Nikolaj (Miklavž), škof * Apolinazij Tržaški, mučenec

POLZELA 16.30 … pobožnost v čast Srcu Jezusovemu
POLZELA 17.00 … za + Ireno TERGLAV (obl.)
… za + Jožefa PFEIFERJA (30. dan)
… v čast Srcu Jezusovemu
… za + Stanislava ROMIH (obl.)
7.12..

8.12..

SOBOTA

* m.: g. ..., A.Š., J.K.

* Ambrozij (Ambrož), škof, cerkveni učitelj

POLZELA 17.00 …
…
…
…
…

za 2 + Cirila PRAPROTNIKA, Frančiško, Marijo
za + Franca ŠTORA
* maš.: g. ..., Š.D.
za + Anico, Pavlo, Antona BAŠIČ in Kristino NOVAK
v čast Srcu Marijinemu
pobožnost v čast Srcu Marijinemu

NEDELJA

* Brezmadežno spočetje Device Marije * Makarij

POLZELA 7.00 … za
POLZELA 10.30 … za
… za
… za
VIMPERK 15.00 … za

žive in rajne polzelske farane
+ Zvonka in Rozalijo KOLŠEK
+ Marjana NOVAKA (obl.)
+ Stanka PODBREGARJA
+ Marijo, Jožefa, Heleno ter
Franca, Marijo in Silva OŽIR

* maš.: g. ..., Š.D.,A.Š

OBVESTILA - VABILA

To nedeljo, 1. decembra, ob 15. uri, bo
v cerkvi sv. Neže v Libojah revija
cerkvenih pevskih zborov dekanije
Žalec. Sodeluje tudi naš združeni
mešani pevski zbor.
V sredo, 4. decembra, bo ob 19. uri,
srečanje zakonske skupine Jeruzalem.
V četrtek, 5. decembra bo Miklavžev
večer. Na Polzeli bo Miklavž obiskal
otroke ob 17. uri. Župnijska Karitas, ki
pripravlja pakete za obdarovanje se
priporoča za prispevke in se že
vnaprej zahvaljuje. Darujete lahko v
času maš pri cerkovniku Dragu ali v
posebno skrinjico ob miklavževanju.

KULTURA

V petek, 6. decembra, ob 19. uri, bo v
mali dvorani kulturnega doma na
Polzeli koncert tamburaškega zbora
ob 35-letnici in predstavitev knjige
uspavank »Hitro pod odejo«.
PSMM 2019 SLOVENIJA

DECEMBER: Da bi na Bližnjem Vzhodu, ki si ga delijo
različne verske skupnosti, zaživel duh
dialoga, srečanja in sprave.
TEDEN KARITAS

To nedeljo, 1. decembra zaključujemo
teden Karitas. Hvala vsem, ki delate
za dobrobit pomoči potrebnih.

V nedeljo, 8. decembra, pri maši ob
Adventni venčki bodo
10.30, bo na Polzeli srečanje letošnjih
na voljo še to nedeljo,
'abrahamovcev' občine Polzela. Vsi 1. decembra. Darovi zanje gredo v
torej, ki ste ali boste v tem letu stari dobrodelne namene.
50 let, odzovite se vabilu, ki ga boste
Otroci so tudi letos prejeli 'Adventni
(ali ste ga) prejeli te dni.
koledar'. Naj ga redno uporabljajo,
V nedeljo, 8. decembra, ob godu sv. duhovno bogatijo, izpolnijo naloge.
Miklavža, bo ob 15. uri, maša na čast
svetniku v njegovi cerkvi na Vimperku. DUHOVNA OBNOVA
V soboto, 14. decembra, ob 9. uri, bo
Mešani cerkveni pevski zbor vabi
na vaje vsak torek do božiča ob 18. v Olimju adventni duhovni odmik.
uri, v veroučni učilnici. Moški Email: sabinazupan1@gmail.com.

pevski zbor pa ima vaje ob sredah, MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA
ob 18.30, v kulturnem domu.
O Bog, večni pastir, skrbno in nepreKOLEDOVANJE 2020
stano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo
Veroučenci vabljeni k sodelovanju v Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v
koledniški akciji 4. januarja 2020. celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki
Posvetujte se s starši in se čim prej bo zvesto hodil za teboj, zaradi
svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče
prijavite svojim katehistinjam.
skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebSKRB ZA CERKEV
nosti, nam pomaga rasti v zvestobi
Čiščenje in krašenje cerkve ta teden: evangeliju in odkrivati znamenja časa.
Polzela II.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

